
Sıhhat Vekili HulOsi Alataş 
iskenderona gittı 

HF YERDE - KUR US ihtikar hakkında meclise 
bir sual takriri veriım 

t· ~takya, 19 (Hususi) - Sıhhat Vekili Hu. 
llaı Alataş lciün Hataya geldi, Belediyeyi, Par
~!i, llükumet Konağını ziyaret etti. V ali Şük
~ Sökmcnsücr tarafından şerefine verilen ziya
!tte bulundu. Vekil, bugün sıhhat müessescle. 
tiJl! gezdikten ~nra tskenderuna gitti. 

Çaı·şamba 20 Birincikanun 1939 YIL: 23 • SAYI: 7882 

Ankara, 19 (Hususi) - Çoruh Saylavı Maz· 
har Müfid hükumete, ihtikarı önlemek içi 1 n e 
gibi tedbirler alınacağı hakkında şifahi bir tak.. 
rir suali vermiştir. Ti<'aret Vekilimizn bu mcv· 
zu üz~rinde önümüzdeki hafta beyanatta bulu. 
nacaktır. 
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Parti Meclis Grupu toplandı 1 
-. ,_. ,_, ,_, _., .-. -- - -

Hariciye ve Mi_lli Müdafaa Vekil-
1 eri izahat verdiler 

Almanlar Türk 
~ostluğuna nasıl 
hıvaneı ediyorlar? 

Ya.zan: ASIM US 
'-a 't>ört sene evvel merkezi Ber. 

de olan Türk - Alman dostluk 
~yetinin daveti üzerine Türki
~S.zetecilcrinden mürekkep biı· 
le ~t Hitler Almanyasmı ziyare. 
ı:, llbııitti. Bu yedi, sekiz kiti
~ heyet arasında ben de bulu. 
):!Ordum. Heyete bir de tay. 
~ tahsis edilmiı olduğundan 
'ıı on iki gün içinde Almanyanın 
~ l>üyük merkezlerini ziyaret et· 
~ l'e harp sonu Almanyası hak. 
~~a kafi derecede bir fikir edi. 
~ ıldik. Almanyamn 1 Mayıs 
ıı:>'ramında Hitlerin nutkunu 
~ledik. 

ı&:ı~~rnanyanın her tarafında gör
~ınüz samimi dostluk eserin
•.:;- hakikaten çok mütehassis ol. 
~Mitlerin yüksek şefli t:i al
~ .eaaaen çalııkan ve yaratıcı 
~ IQÜlet olan Almanlann biiyük 
ı_;; ler vücuda getinnekte olduk_ 
ı;ı -rıı hayranlıkla müfa}ıede et
~ O zaman bu seyahate ait ya-

tımız bu hislerimizi efkanu . 
._,iyeye aksettirmiştir • 
. ~.... hu sejllhat enuaS1iula 
llrk gazetecilerinin dikkatine 

an bir nokta vardı. Bu da 
ini Alman mahafilinin Cumhu · 
et Türkiyesini olduğu gibi ta.. 

,. aınamıı olması idi. Bu mahafil 
Iİtkler tarafından kendilerine 

1 gösterilen sempatiyi adeta 
· resmi bir ittifak alameti 
telakki ediyordu. Bundan 

1• Türkiye ile Sovyet Rusya 
llldaki samimi dostluğu Türk 

dostluğu ile bir türlü te-
tdemiyorlardı. 

O zaman Sovyetlcrin Berlin 
.. k elçisi olan eski Ankara bü. 
elçisi Suriç Yolda§, Türk ga. 
·ıerini çaya Gavet etmiıti. 

hariciyesinin bazı erkanı 
daveti itittikleri zaman mem. 
'1etaizliklerini açıkça ifade 

\&=~tel!- çekinmediler. Türk ga
.:_~ Sovyet aefarethane

lauayyen cünde gibnemesini 
'1 teklif ettiler. Hatta ısrarda 
ı._:llndular. Biz 'bu teklife ve ıa. 

~
.~ lcarıı ıiddetle mukavemet 

terdik ve &"İttik. Türk kurtu. 
taribmde unutulmaz bir yeri 

~La w Türk - Rus doatluğunun 
.:'"'ler için kıymetini ve ehem· 

• • kendilerine izah ettik. 
() all'alarda .Alımnlar Sovyet 
''-11 kendileri için bir umma-
~i ıöriiyorlardı. Alman genç. 

i mütemadiyen bolıevildik 
!.:binde propagandalar ile bes. 
~~· BolfeViklik tehlikesi_ 
~ ~· Almanyanm sadece as
~ cepheden kuvvetli olması 
~· bulunmadığım, Alman mille
~11' ruhunda manevi istihkam. 
~ ~cucla setirmek lazımgeldi. 
~ ileri sürüyorlardı. Almanya.. 

tençlik tetlôiatı ile altı aylık 
iilcellefiyetinin esasını ve he

\ bu suretle tefsir ediyorli:t"-

~ boirusunu aöyliyeyim. O za. 
~ Almanlann Sovyet Rusyaya 

fı 'ı hu derecede düıman olma. 
ıt ~-- in.anasını biz bir türlü anlı. 
"' 'ıı ~ttık. Kendileri ile ko

~'-iumuz Alman münevverle
~ launu söylemekten de çekin. 
~!tik: 
~ Türkiye bolıevik bir mem. 
>'ti değildir; Türkiye cumhuri. 
~ ... lllemleket dahilinde bol~evik 
v;sı-randaaını da hoş görmez. 
~--'-'iiaamahada bulunmaz. Bu
~ '- beraber biz Sovyet Rusya 
\~a dost olabiliycnız. Al. 
ı ~ )• bolıevik rejimine kar-

,. 
0k h<ıuaı olabilir. Fakat bu 

(Devamı 5 incide) 

General Naci Tınazın izahatı 
alkışlarla tasvip olundu 

Aıı7~arcı, 19 ( A.A.) - C. H. 
Partil'i Meclis Grupu bugün 
''19-12-939" saat on beşte r eis 
vekili Seyhan mebusu Hilmi U. 
ranın başkanhifmda toplandı: 

İlk defa söz al:ın haricive Ve. 
kili ŞUkrii Sarac;oğlu son dün. 
ya hadiselerini ve bilhassa bun. 
lar meyanında bizi uzaktan ya_ 
kından alakadar eden hadiseleri 
izah ederek umumi heyeti ten. 
vir etmiştir. 

Bunu müteakip :\tuş mebusu 
Hakkı Kılr~oğlunun bir takririn. 
den istifade ederek ~lilii Müda. 

fan işleri hakkında etraflı be • 
vanntta bulunan \'C müteaddit 
hatiplerin gene bu mevzu etra _ 
fındaki suallerine cevaplar ve • 
ren Milli Müdafaa Vekili gene. 
ral Naci Tmaz'ın izahatı grup 
umumi heyetince alkışlarla ka. 
bul \'e tasvip olunmuştur. 

Vaktin ilerlemiş olması dola_ 
yısile nıznamede mevcut diğer 
maddelerin müzakeresi gelecek 
celscve talik edilerek riyasetçe 
celseve saat 19 da nihayet ve _ 
rilmiştir. 

Fin sahil bataryaları 

Bir Sovyet zırhlı
sını batırdıliir 

Ruslar Şimaldeki yeni müs
tahkem mevkii yardılar 

lle1sink"i bombardımanınaa harap ol.an bir "dükkan 
(Ya-~ 5 incide) 

Ticaret Odasındaki dünkü toplantı 

ithalatçılara kolaylık 
gösterilecek 

Ticaret ·vc'kili tilccarlara izahat veriyor (Yazısı 3 üncüde 

ihtikara bir hudut çizelim 1 

Bizce devletin eksik bir kanunu 
var : istimval kanunu 

İhtikar kelimesi dilimizden l Sayının sonu yok, istediğiniz 
düşmez oldu: Makara ihtikfu-ı, kadar izafet yapmaya elveri§li 
kağıt ihtikarı, kahve ihtikarı .. ! bir unsur ..• (Devamı 5 incide). 

Burada Fon Spe'nin mttharcbcd en sonra alınm1~ bir re~ini gö rUYôf'3Ulln.Z. Geminin alılığ& ya. 
ralar ba r i:: bir §ekililcdir. Resim tayyare ile .Montcvidcodan Bue nos Ayrese gönderilmi§, foto 
radyo ile Ncvyqrka ve oradan d.a Londraya, nihayet Parise gel mi§tir. Yanda lngiliz kruvazör. 

lerine kumanda eden kom.edan Haruud 

A~ lfffi) ~ifil s~fü rrD 
Fon Spee için 15 gün 

mühlet istemiş 
Kruvazörün batırılmasına Urugvayın 

sebeµ olduğu iddia ediliyor 

Almanya, Urugvaydan tazminat istiyecekmiş ! 
ltf ontcvideo, 19 ( A.A.) - ı 

Graf Von Spee'de, kumandan [ f/ • 
gemiyi batırmak kararmı teb - şare er . 
liğ ettiği zaman, kuınanda.ı;la --· - - - -
gemideki subaylar arasında cıd- N • 

kafası ve 
Türk dostluğu 

di bir htıdise çıkmıştır. s~~~Y- a ZI 
lar, denize açılmayı ve olum 
muhakkak olmakla. beraber mü. 
cadele etmeyi tercih ettiklerini 
söylemişlerdir. Fakat kuman -
dan, bunun üzerine kızmış ve 
gayrimemnunları susturmuş • 
tur. 

Bıtcnos.Aircs, 19 ( A.A.) -
Amiral Graf Von Spce'ye men.. 
sup 1039 bahriyelinin karaya 
ihracı esnasında hiç bir hadise 
olmamı~ır. (Devamı 5 incide> 

lngiltereye 
Binlerce Kana

dall asker geldi 
Londc-a, 19 (A.A.) - İngilte. 

' reye binlerce Kanada askeri gel
miştir. Harp başladığındanberi 
görülen asker topluluklarının en 
bi!yüklerinden biri bu olmuştur. 
İngiliz filosuna mensup gemiler. 
den müteşekkil muazzam bir fi
lotilla, Kanadalıları getiren bii
yük transatlantiklere refakat edL 
yor, tayyare filotillaları, havadan 

(Daı•amı 5 incide) 

Bir Sovyet 
tahtelbahiri 

Bır Alman vapuruna 
taarruz ettı 

Stokholın, 19 (A.A.) - Ste
tin limanına mensup bir Al· 
man gemisi, Botni körfezinde 
Aalnnd adnlnrı hizasında bir 
Rus tahtclbahiri tarafından 
hücuma uğramıştır. Tahtelba· 
hir 5 ila. 7 mermi attığı halde 
isabet ettirememiştir. Halbu
ki, Alman vapuru, Alman bay· 
rağmı ve gamalı hac 1 areUni 
ha.mildi. 

Yazan : Sadri ERTEM 
Alman radyos11 Yunan mllletJne Yunan dillyle hitap edl· 

yor. Bu hitap bir tezvir, bir ara OOaııa faallyetinden bllfka bir 
şt-y dt-ğildir. Berlin radyosunun tezi şudur: 

"Türkler Yunanlıların eski 1 
diişmanlandır. Ey Yunanlılar Günlerin Pe§inclen: 
sakm Türklere inanmayın!,, --------,-

Artık mantık, ldrik, , .e ha.- Bı·r ı·nı·ıharın manası 
klkatlo alAkasını büsbütün 
kesmiş olan çılgın Alınan pro
pagandası ağzına geleni söylil· 
yor, si;viiyor, sayıyor. Sinirle
ri yatışıncaya. kadar söyllye
cck. Tepinecek, ~layacak, fer
yat edecek. İ!'iteri nöbeti ge
çiren bir rejimden alal ve man
tık bel.temek zaten nbt-stlr. 

Türk - Yunan miina.c;cbet
lerine temel olarak sa.dece t's
ki bir kini merkezi siklet ya
pan lılr nıiitnlea ce,·aptan 
mii ... tn~niclh·. l•'aknt tarihin bo
şeri, ha!~iki, l'C en iyi eserle-
rinden hlri olan Yunnn-Tiirk 
nıiınn etletlnln temellcrlnl bir 
k{' l'c <1aha izah etmek bteri 
ni)lı<'ti geçirenler için dcftil, 
kenıliııılz için l'C hakikati ara.
yan, onu !"(W<'n lnı.;nnlar için 
farclahclır. Tiiı·k-Yunan <lost
hıkn J..oznn eseri ile ba!;'lnr. 

J,o:r.nn konferansının nıhn, 
hem Yunanlıyı kurtarmıştır. 
O mii!;'terck bir d:wnnın lfa<le
sindcn başka Wr şt-y değilcllr. 

J..omnn konferansının ruhu, 
mun.lıe<lt-yo hfakim olan yük· 
sek tcliakki Tiirk milletinin ,·o 
onun o <le' lrdc , .e• diplomaside 
müme sili olıuı !\filli Şefin 
mflletlerin hayat hakkı hak
kındaki diişüncclerine TO mll
lctleı1n ancak tablt '9L'l'tlar 
içinde inkişaf edeceklerine 
inanmış olmalarından ileri 
gelmiştir. (Dcııamı 2 incide) 

• 

Cenubi Amerikada İngiliz 
kruvuörlerinin ateşi altmda bat.. 
maktansa kendi kendini batıra.. 
ralc harp tarihinde bir intihar 
nümunesi göetermeği tercih e. 
den Alman cep kruvaz.örü Von 
Spee'nin ıbu hareketinden. bilmi. 
yoruz, Hitler bir ibret dersi a. 
lacak mıdır? 
E~er bazı telgrafların haber 

verdiği gibi Alınanynnın Füh. 
reri harp sonuna kadar esir oL 
maktansa harbederek batmağı 
tavsiye ettiği halde cep kruva. 
zörü bu emre itaat etmemiş ise 
bu cihet ikinci bir ibret levhası. 
dır. Alman cep kruvazörünün 
ÜT.erinde celik zırhlar daha kü. 
c;ük captaki !n~liz harp gem'. 
!erinin zırhlanna nisbetle bir 
kaç misli fazla idi; topları da 
6 rakamına nisbetle 11 derece. 
sinde daha kuvvetli ve büvüktü 

Bununla beraber cep kruvaz .. _ 
rü yalnız başına üç lngiliz zırh_ 
!ısına karşı ~elemedi. Alman 
harp gemisinin Montevideo li. 
manından dışanya çıkarak i. 
kinci bir harbi göze alamama. 
sı gecirdiifi acı tecriibenin ne. 
ticesidir. Fikrimizce Alman ce 
kruvazörünün Ame"ika suların.. 
daki intihan, Hitlerin bütün 
Avrupayı kendi tahakkümü a!. 
tına aJmalt yolunüaki mecnunt. 
ne bııvalde rsnrmm A'matı m, 
letıne· hazirla.dı~ ftkr"oeti tem .. · 
eden b!r hi\dise gibi tetakfü 

dilebilir. Hasan Kum.çayı 
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1 işaretle~ ı 

Nazi kafası ve 
Türk dosnuou 

lYirmi yıl evvelhi Valnt 
.... A 1 IC 1$ U 11\1 1 f ... 

H 1Hri1tcıidltıın ttn 

Mainaclon)'a muhtan,eti 
ılnvw. Sot~ da b~ Mala .. 

Clouıa ko~l~ kltıl~ 'YOfd 11 lplr 
bqaaat~ ~dwır.qda kdçre 
·~ldlAu. ~1.la bl• lllWl~,,~ 
te ia ~ binde ~~uıclukla...-ı sör-
16'1ltlii\ 

Çal'f*m • P-.enıb t 
20 .Kin. 21 !.~ 

:ı ı:Jl•l ı r 

8 Z ~ele; l lO Zllkf.dl 
lm• 4\ l 1tmt ti 

ilk okul baş
öğr~fmen ve 
öğretmenlari 
Ne §ekilde izin 
alabilecekler? 

llk okul öiretmen ve bqöir•t. 
pıenlerine verilecek izinler hak
kında maarif vekilİiji bir ~ 
buırlamııtır. 

Malflf nıemurlutu, (M., 
n')Ucl~ v~ meqıurlUı talimat· 
namesi) nde yazılı vazifelerine 
~§f&. f!aiıni bir idare m'-vkü old~ 
~bunların, ,,_. tftilifl'• 
a~~ınter gibi v4!JfelCffpin .. 
piıdaii aynlmalan, caiz olmayıp 
memurin llanununl tevfikan ken. 

dileftnl ... '""k i~ "~ • mett I~ ... takdfr4t (af" 
:l1 ~.DA:i '91<>frttmen ttzifist 
~ördilld:rinden idari ilcretleri 
ıuın_91Dda bidnci madtfde rami wuwa. edece--

111 •o c 

\)kullar modor '' 
muavinlerine 

u-.. K ........... 
Hl.an ayı batından ltlbertın 

pnaatlllf •,nıdlı t , •• ,..,.._ 
t• .. ı~eli ... ~ ltlB 
Mlaıtf- Vôillift ... il ... ---.. 
ldllara Mf'te11• . .-ttlif .a. 
)' ...... - btee ........ 
elttdie lst-.ı.te41t. Bu ... 
l~4a~apac.M 
etttmM Juarsuna it kiti ~ 
MeaMlr. 

Bu ejimenler Cataica, Yalova, 
,_ B)ıBp kuallnMdan Wl(e 
ispekterleriaill aarifetiyJe ... 
leeeklffA.. Bu yılki elitdlell 
kanluımn la)'dl U kadar oıa. 
cdttt-. 

' 1 ' .o • 

Use olgunluk imllhanlannda 
Hangi bahisler sorulacak 

Lise bitirme ipıtilıanlarmda (talebe olarak veyı lıMJı;tea ~re

rek> muvaffak olup 1936 tarihli imtihan tallmatnameelne 5&re oJ. 
pnluk lmtihaalanna da ba§l&DUI olanlar; veya, ınezk6r tallmatna-

•Y• dr• Jlitirme bnWıulanDda pıuvaffak olm14f ~lpflapJ~ 
plpJaluk bDWıaıılarma J'KO Bazirallmdan itlbe.ren ıtrmeie baflı· 
~ ~~ plpDJuk lmWwılanm 1936 tarihli bntthan taUmatna. 
.._ JılkilllfJ~ 4PJllacle nrmete devam -1eceJıte""lr. 

811 MJJMıtflı11111e sin. 1889 • t~ tf!rt ıtlı paztrq ~ WY· 
~ .... ~ 4tff'llf$adt 'tlpıahık lmt.ihaalarma gireceklere, yuıh 

" ..... -~ ... ! muteUf dem grupiarut~ lf&ASa 1q!h 
~ 1Mm114r verilecektir: 

J U. f~ ~ ofpnlqp ~eklere· 
ı-M·~F."~: 
ıt M~ı MM ~dJ efM .,,.....,. gire antalaa 

~-~~ ~'-1' " " ~ltre alt 41!P.ey ve pr,blemler. 
b) ~: ı... ~ ~ta okutJI" ~ler '' teoı11f ba.ı 

Mfl•, • fM Pflda ~IH orpııik kblaya ve bu )tahl~lerle ıı-
IP.I ~ .... ~ 

• - U.t•M"• .,.., 
U.e ~- llld ,...... .. "'9 ohtal• batla cebir 

,.ıalllırl; f• .. olQda ll9JP ,......,. 111'8 okutuJu .... nometrt 
~lerl; Utlt ve tatea po.metrl bablaleri ve J?l'QblemJer. 

a - Tabii Ubaler puba: 

rM.ı ~- ~ra ~ •taıl ft ~ ""-" ~* 
~ .. . 

11 ..... ·~ 1rP ..... f!1laDlala ..,.. ..... 
ı - Tarih - Coirafya pubu: 
a) Tarihten: 1Ut pm1n1tw ve lflallb tarihi. 
1-) ~n t IJ.'tl~ ftfl,.. Yunapt&n, BuJgarlatan. 
',... W•blpt tMW; ,,...._ı w eıattu .,,..ut dmrler, 'l'llrtr 

edebiyatı tartbl. 
2' - flJozoft ve ~ ppu: 
U. lldncl .- it WM llDıf ed~ ke"8c!• ~rll• ... * ..... r. 

lmf•'dUf 
........ .u.~11ra.

.. ıa.t Mı ı.....ııuea -............ * ........... olitl ....,, .... 
t'Uf biıa lira W-.Uati MT ••• 
~ına ....... _...o.t NSl4'9~ 
.... ........... etlliltir· 
ellaulfY"61etttılı_...~ 

.. blııcla lılalın&udb• Mı elitmen o
'l&la 1'1a 'Uliıttta 80 ciiluıta 
••~1 ıeçllmesiel lstenılıUr iaı •lilnaea"• ~fil ~f\di UY4•1A• 
talıpcaklatd ır. 
* ~-.. ıww Ç4f" ,...,._ 

tann JMal ı.tKk ..-.11er'9ll ile 
flyasa>·• ç-ıJcarmaya kaı·ar vennif-

'11\ tct" "'~ ---- ~d•ll•ır diğer si.sara aevi daha lnuıl et• 
'1ektedlr. 

• Senar ıi\hal memu"' Hilse· 
flO 2~lıekh' w tabi 'ftlH1tall11aa-
'* UŞ k~lf'- ~l *''*' ,...,_ .. .,. 
to thlf• klnl,_ dı\lltnal"'r. 

* Deıl 'htlb\ Koo~tfft ,...._ 
•ıtteıı •ınwkasuuta titan natıbo,.. 
... ,. ~nu~hr . 
• "-'1•" 'ter~ O.ti '"'1-· "'*' ~mQt .. * ·~ 
~ ·~-~t. • 6tnne• ,.ma b~~ • 

~ UIUphansler isJAh 
edilecek 

Mevcut eserler geniı b:r 
t.AaRif3 ~l>i tutuluyor 
Halkın kutttirlntl arttırmak vt 

~kuma ihtiracına OEvap •ermek 
.yı~k~.Uy~ •utatcJU viltrıtl,r4c 
!"ruıın ~li\iii!hını;lnin ıim4iııe 
kadıtr vcrun vaziyeti Maarif V .. 
.Ul)i~ t-utf1"an t~•k ClllilrptK 
trdlr. 

AJ!kadar kUtilphane mUtehas 
sıalarınuı ve bu işte uıuq yıllar 
c;Jb'Jnff ol:!n lqm~eltriq f\ki,l•p 
~nalm~tur. 

Sorularda l:ılJhauı kUtUphıne 
lırin istikN&dc~ ~ıı~ ve t1-
kiıqül tıUiyıti tatbp~ tdDmek 
tcdir. 

1'11 mala..t • ~ tMf •11'Sn 
ela Maarif Vekilllliıt• lf8nderite 
ı:ekıir. Aynca ı:J?f!smzdetq ~ 
~fl1lerlq ~·· y&Jiyı~ \t. 
scfi~dı atı teıkt~\ef n~ı. 
baJlan~tır, 

KU*üpa;Jn,ı,sln meyçu' .-~ıe. 
ri de '~ •mit b!ı ta!'~yt)lt 
tlbi ıutulac-~. lllf eur-ltrd• 
m!ihiın o!Jn vı ıra~ f~ ., 
~cı diUerde )l&Jl\""' ~ 
~ Tilfk l\frflfıi.Y~ \lP,ısqt~ 
b1. 

Birinci nevi 

Ayuofya Moa)'lkl•R 
.,.... .... rrtı••: 

ı .,,,.,. ....... ,....,., 
Mostehcen kllap 

davası 
Univera\teden bir eblft 

hibrtniq &e(kiUA• 
kuar v•nldi 
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Tjcaret odas1nda T.!_c!re! ~ekilinin Jşttra~ '!!tii! dün~u _m~~i.n _ to~!!!!! 

p yazma, ih t ik8rla azarııi 
kurıslan 1'11 Ü c a d e 1 e 

'\r azan: Suat Derviı \ .. -·-·----·---··----·--·· .. ---·-·--·---.. ·-· .. ··--·--·-·-.. ·-····-................... . 
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nıe.aelesinın işgal ettigı 

mukabil öyle ,mühim 
ket meseleleri oluyor'ki 
erimizde ancak ufak bir 

haberi veyahut havadis~ 
lll.t:işar ediyor: Sonra hic 

uv ndırmadan unutulup 
· Mesela halkevlerinin bu 

llçtıkları okuyup yazma.' 
gibi. 
harflerimizi kabul et. 

11..~ptığımız hamlenin içti. 
~eri elbette ki sadece de. 

ve saltanat idaresinin 
-.--. . .-. ... ı olan eski Arap harf. 

kaldırılması ve bu eski 
ne müessesata karşı olan 

dele değildir. Onun en 
• en içtimai, en kuvvetli 

• pçı tarafı okuyup yaz. 
h~olaylaştırmasında, oku
~~anm ve kültürün geniş 
'4Ll>akalarmdan bütün mil. 
~ edebilmesi için en bil. 
e ilk adımı atmış olma. • 

Şehrimizde bulunan Ticaret 

1Vekili Nazmi Topçuoğlunun re. 
~Sliğinde dün saat 15 te Ticaret 
;<>dasında bütün ithalat tüccar. 
)arının iştirakile mühim bir top. 
Jantı yapılmıştır. Toplan.tıda 
bilhassa esas mevzu ihtikar 
meselesi olmuştur. Alakadar 
tijccar ve sanaviciler bu mesele 
hakkındaki fikirlerini söylemiş_ 
ler; Ticaret Vekili de ihtikar 
meselesinde hükumetin aldığı 

ithalatçılara kolaylık gösterilecek 
Bundan istifade etmedikleri takdirde 
ithalat devlet mürakabasina ahnacak 

,ve almakta olduğu tedüirlerden 
i:>absile, dahili ve harici ticaret 
siyasetimizde· bugünkü vaziyeti 
anlatmıştır. 

Toplantıyı vali Lfltfi Kırdar 
açmış, maksadın bir çok mnd. 
delerin fivatlarmda görülen Jü. 
zumsuz yükselişlerin seh"n'eri. 
ni araştırmak olduğunu bildire. 
rek sözü hazır bulunan ithalat. 
çılara ve sanayicilere bırakmış. 
tır. 
MANİFATURADA lHTtKAR 

YOKMUŞ! 
llk sözü manifatura tüccar. 

)arından Vehbi almış ve mani. 
fatura eşyası üzerinde ihtikar 
olmadığını iddia ederek şöyle 
demiştir: 

''- Manüatura fiyatlarında fiyatlar yükselmektedir. 
anormal bir yükseklik mevcut Bu hal böyle devam ederse 
değildir. Menselerindeki fivat bir kaç ay sonra memleketi • 
pahalılığı ve ithalattaki güçlük mizde kösele kalmıyacaktır ... 
~den. bazı manifatura ~e- ntR MÜNAKAŞA ... 
şıuen pıvasada kalmamıştır. Fabrikatör Kamhi'den sonra 
Manifatura eşyasının binden söz alan Abdullah isminde bir 
fazla çeşitleri vardır. Normal kunduracı, deri fiyatlarının 
zamanlarda bu eşya yil7.de 40- fabrikatörler tarafından yük • 
5 kirla satılmakta idi. Esasen seltildiğini söyliyerek demiştir 
miktarr azalan veya halk tara • ki: 

toplantıdan bir görünii~ 

"- Bir buçı k ay evvel met. 
resi 38 kuruştan satılan /tal. 
yan tısorları 55 kuruşa çıktı. 
Halbu1.."1 hakiki sermayesi 38 l•u.. 
ruştur. Yıne 38 k"1.lr11şa satılan 
saten de 55 kuruştur. Yapılan 
zam 11üzde 60 tır. 38 kuruş olan 
dfvidin de 65 kuru~ yükselmiş. 
tir. Manifaturacılar bazı çeşit. 
lerin piııascıda mevcudu kalma. 
dtğınt, bıı yüzden pakal la.ştıljı. 
nı 8Öylemekted'r. Halbuki bir 
çok tüccarlar lzmir ı>i1ıa.m<ıında 
kii.lliyetli manifatura kapatml§. 
kırdır. Bu mallar neden piyaaa. 
ya tesir etmemiştir? Yine ma. 

davdan olmak üzere. 2 milvon 
lira b!r fazla varidatımız ola . 
caktır. Karabük fabrikası sene. 
de 100 bin ton demir isleve. 
cektir. Fabrikanın ikinci fırmı 
da bu~ünlerde islenıeie ba~hva. 
caktır. Fabrika ile en az 500 
bin lira tasarruf edece~z de • 
mektir. Pamuk mahsulUmüz bu 
S<"ne oek fazladır. Pamuk altın 
gibi klVıı'letlP.nmhıtir. Fazla va. 
ridat el~ .. edecP.c7imi~ tabıtdir. 

lTHALA TThfTZ 
Büvlik sanavi nlirıımız ta. 

mamlanmalt Uzcredir. Artık bil. 
yük ma"'raflarla hı:ırkte'l büvük 
makineler J?etirerek f a.brikalar 
kuracak deiiliz. Önl\mlizdeki se
ne klor ve ateş tuilası fabrika. 
Pile Kastamonuda kenevir elya. 
fı rıkannak Uure diı'fer bir fab. 
rika kuraca~ız. Demek ki ha. 
rice artık az para rıkaracağız. 
Buna rağmen ithalatımız art
tığından mahsulatımız kıymet. 
lendi"!inden memle'tete daha. 
çok nara 1?etirecektir. 

Umumt vaziyetimiz mesut bir 
inkisafa do~u yol almaktadır. 

BUNLARA RAGMEN 
lHTIKAR 

Bütün bunlara rağmen bir 
~ok kimQeler Harbi Umumi za. 
manındaki fırsat düşkünlerini 
takhde kalkmaktadırlar. Bunlar 
Harbi Umumideki vaziyetle bu. 
günkü vaziyetin aynı olmadığı
nı bile hesap etmekten acizdir. 
ler. 

Z'.) ~~::mcIKANUN ı::;:> 

B • .,.,. L r, l ,ı no.rıta: 

Para yiyen 
yollar 

"Ulus" Başmuharriri Fal.h 
Rıfkı Atay intihap dairesine 
yaptı"'ı bir gezintinin notlarını 
ncşretmege caşladı. Ayaş'a se
yahat eden muharrir "vilayetleri 
umumi bir yol şebekesi planına 
göre ~· lıştıı mak imkanını" bula. 
madıgımızdan şikayetçi. Bilhassa 
§Öyle diyor: 

"l>ıı:; ıkıı ıııhı, Ankuıa vılhelı

nın )oll ırı d ı hııt~·cı.ının lahaınnıul 

edchıldıı.;ı u,uhlc, ) 11111 bıldıAıınıı 

hafıf şose ol trak ).ıpılınışlır. !ılu· 

temadi lı.ıkı lcr. Üıııru zılır. Çok 
defa llll'r.ık cllı "•ıın lnr şey 'ardır: 
Eski ınclıusu ohlıığııııı Bolu nla) e. 
tın in una c ıılılcsını ) ııı ııak, tamır 

elnıck, hır el ıh.ı ) 1111111.ık, ıccne lıı· 

mir clıııck içııı ıncsl·h"ı on beş sene
denhcrı sarfolııııa ıı JlUl n ın ) ekli· 
nunu hılnıck lslerclıııı. Bu ) ekün, 
zıınncıll\oruın ki, buı,ıun ıcene bo)· 
dan bo).ı ,.;c\ lrııck ıııumkun olmı· 

)an bu )olu frenk ıı.ulundc tesis 
etmejtc nııısaıllı . ., 

Bu görüş yalnız Ayaşa giden 
yol için varid değildir. Kaubala.. 
ra. açılan umumi vilayet yollan· 
mızı bir tarafa bırakılım: bilhas. 
aa İstanbul gibi belli batlı tehir· 
lerimizin içindeki yollar hakkın. 
da da aynı şeyi söyliyebiliriz. 
Gün geçmiyor ki bir caddenin al. 
tı falan ve filin tertibat için üs
tüne getirilmesin: ve tamir, tek. 
rar tamir etmek için de para ve 
tekrar para harcanmasın ... Neti
ce: Vilayetlerimizi umumi bir yol 
ıebekesi planına göre çalıştır. 
mak. Yoksa bu kaldırımlar bütçe. 
mizden daha bir hayli yekiınu 
hazmedebilirler. 

Anlaşılan isimle 
Anlt11ılmıyan satır 
Necip Fazıl'ın Son Telgraf'tı 

Jti fıkralarından biri : 
"İn!!Rn fanlı) etının her tubcsın

de rasıelınmeııi mumkuıı olan tak· 
ma dişli (Grctıı Garbo) lar cinsını 
şiir ''e s:ın'aıtn da hul.ılıılıı ıniz. 

tından tutulan çeşitler daima "- Fabrikatörler üç dört ay 
daha kirla satılır. Buna rağ • evvel aldıkları eski mallan na. 
men miktarr çok aynı ~man~a ııl oluyor da yilzde 40 zamla sa. 
dal _halk tarafmdan tutulmıyan tıyorlar. Bugün piyasada mal 
çeşıtler de ucuza verilir ve hat. vardır. Fakat bunlar fabrikalar. 
ta zarar edilir. Bu sebepten ba. dan cıkmış. denolara girmistir. 

~fii.llıtlR?'~"'~ı~lç~eltılşiii.~tı,le~r~ü·ze~r,int,. de~~g._ö,.rur·.11iclenliilflLifiP~i ·asaya s e ·ülatörl bil.· 
· Reisin işareti Uzcrine fabri • 

nifatıırl'"nlar memlekette 40 mil. 
11!,)11 lir/,lllk --'/alurft' .,.,._ 
Ol':llıfı ... ~. 1'efllllm1Cl 
en aşağı bir senelik ithiyacımız 
'Var demektir. O halde yüzde 
yetmi§e kadar fiyatlara zam 
yapmağa ııe lüzum vardır' 

Türkiye Cumhuriyeti Hüku. 
meti imparatorluk devrindeki 
;iandarrnll. hiiki'ımeti değildir. 
lktısadi bir devlettir. Muhtekir. 
lere karşı evvC'li. iktıaadi tedbir. 
ler alacajb? .. thtiki.rla ~k şid. 
detle mücadeleve karar verdik. 
Bunu anlamıvanlar ileride c;ok 
acı anhva~aklardır. Fırsat düş. 

=~~~i~~ 
,değiliz. Yakında çıkacak kanun. 
ta alakadarlara geniş satahiyeL 
ler vereceğiz. Aynı zamanda 
hariçten mal J?etireceklere eli. 
mizden gelen yardmu yapaca • 
ğız. Dericiler akriditif istiyor -
Jar. Yarından itibaren Osmanlı 
ve Selanik bankaları emirlerine 
hazırdır. Yü7.de iki komisyonla 
istyenlere derhal akriditif açı. 
lacaktır. 

.Mese.IA cücelere e rarl a rünmek 
için eserini çok kı a 'c t.I dıkodu 
sunu pek uzun hılrn ıktaıı başka bır 
,,Ôlitika takip edcmı) en şaır, bır· 
'denblre gayrete gelip de roman tef-

Diğer~taraftan 151-61 gün .katör Kamhi bu iddialara şöyle 
vadelerle veresiye satılan bu ~- cevap vermiştir: 
) alarm satışları son zamanlarda "- 15 gün evveline kadar fi. 
durmuştur. Evvelce ayda. 100 yatlarda. yükselme yoktu. Biz 
bih liralık satış yapan bir mü. ~pekülatörlere mal satmadık. 
e~se şimdi 10 bin liralıJi bile :ru 1 
m'i! satamamaktadır. Bu vazi • r ccar ara verdik. Ham deri. 
et ı d . Ierin spekülatörlerin eline geç. 

Y ~>: arc_a. evam etmış, ancak •memesı lazımdır. Ham deri an. 
teşnl\Junınm sonlarına doğru' k f b 'k t" 1 · l" ·1 biraz harek t b 1 • ..+ B ca . !1 rı a or enn e ınc verı • 

. e aş amag .. ır. u melıdır.,, 
hareketı yapanlann ve piyasa. Bu sırada Ticaret Vekili Naz. 
dan. mal al~pların spekülatörler mi T<>p<:uoğlu fabrikatöre· 
oldukları~soylenmektedir Fa • " Harı"çte ti · W• • k• • · - n ge recegmız 

at aylarcaAs~lnp.tı çeken tüccar., deriler için ne kadar akriditife 
lar n1allarmr inme olursa olsun 'ihtiyacınız vardır" di 
E,atmağa. ~ecbur !>lm°'tardır. muş, fabrikatör: .,. ye sor. 
Şonradan ~ıyatlar yilk~lınce A. "- Beykoz hariç olmak ü:ze. 
na~olu . tüccarları pahalılaş&l} /'e yalnız piyasa için 100 bin ln. 
t11~~n al!llamışlar ve mese!a ~iliz lira~ı .. , cevabını vermiştir. 
Y-~~ yerme P~n, PB::zenın Fabrikatiir sözlerine şöyle 

·• ~a almagı tercıh et. devam etmi&tir: 
m~~erdı.r.. Esasen . mani~atura "- Amerıka deri piyasası 
efltlerının fazla fıvat yüksel ""k ld' N l 1 .. · 1. esine de tah Ul'" kt • yu !e ı. av un ar uç mıs ıne 

amın u yo ur ve s"ıao t · l · "'zd ed' Ç,lfııkii aynı işte kullanıian. bi; "'· r ~ prım erı yu e ~· ı. 
çok"'cina eşya vardır. Bunlar. ,~eı;ı. vırmı beşe .. çık~ı. Yem ge
d&ri bir kaç c· · h 1 1 ,tinlen mallar bövlelıkle çok pa. 
digwer;~-itıeri ınsı P!1. akı 1aşm1 cka halılandı. Evvelce ~etirilmiş o. 

~- aynı ışı 0 ay 1 lanlar d b · t' ·· k l:ı görebilir ve f' tı .. k 1 • a u vazıye ı gorere 
çeşit satılmaz... ıya yu se en ~alıl~ndırdı.~ar. A yrı~a ta~as 

Manifatura işine yatırılmış 
0 

p~ı!Dl~rı de yuzde yınnı beş ın. 
l:ı.rak lstanbulda 10-15 bUt... dinldı ... 
rı11;-kı"yede 40 mil 1. •

1 
k un Bu sırada kundura.cı Abdul • 

.1.~ yon ıra ı ser. lab t k .. 1 k t k t ma.ye vardır e rar soz a ara , a as en. 
Bütün bunİardan ba k . 'zili.tının ancak iki gün evvel 

faturacılar Ticaret v:k~l~~~ yapıldığım ~albuki deri fiyat. 
d~ektiflen· ı"le spek··ı~t" 1 larının 15 gun evvel pahalıla~ • 

r. u • or ere t ld - .. l · t b. t'l mal sa.tmamağı ve tesbit edilen . ıı:ı ~gını sor emış, a ıa. ı_ e 
mİJ.larda satış yapmağı d k ıkı giln evvelkı bu takas tenzıla. 
biıl etmişlerdir.,. a a. tının 15 gün evvelden tilccaı:lar 
DER.t FİYATLARININ YUK.. tarafından hcsaplanamıyacagı • 
SEBKESlNDEK.1 nı hatırlatmıştır. 

MAKARACILARIN SÖZLERİ 
Arkasından makara fiyatla

rındaki vüksekli~in sebepleri 
'liikkmda hazır bulunan maka. 
racılardan izahat istenmiştir. 
Makara tüccarı Şekerciyan de. 
miştir ki: 

"- Hariçten makara gelmi. 
yor, Avrupa.da fiyatlar ne ka. 
dar yükselmişse, dahilde de o 
kadar azdır. Avnı zamanda mal 
olmadığı içi tabiatile ihtikar 
da yoktur. Makara r,etirilmesi 
için tedbir almak lazımdır .. , 

VEKİLİN İZAHATI 
Tiicoar ı•e ithalatçıların din. 

Zenmesi bittiğinden Nazmi T<>r>
çuoğlu sö:: almıill, toplantıda 
muhtelif maddeler •ıizerinc. 1ci 
fiyat yilksel,liği hakkm<l!J filı:ir. 
Zerini sövleven tiiccar ve itha • 
latçıhrtn .~ Nlcr"ni ta11 l ede. 
rek cevaplar vermistit. Vek"il 
manifatıtrcı me elesinc t mas c. 
derek t' mi.1tir ki: 

.. sonra nımıifaturacı"lar bugün. 
ku toplantıda, manifatura eş. 
yaları üzerinde ihtikar olmadı 
ğını iddia ettiler. Halbuki dah~ 
bir kaç 9iin evvel 111izde yirmi 
tenzilôt vapmafiı ~·endUerl ka. 
bul etmi.cılcrdi. lh fildir w>ktuvsa 
bu tenzilatı ve hatta il~ gün 
sonra yeniden yüzde 10 nisbe • 
'tinde ikinci bir tenzilôtı na.nı o. 
lup ta kabul etmişlerdir. De. 
~~ ki ihti~ar oor~ır. Bunun se. 
oebı bazı kımselerın fırsat dı~
künluqii ıe baırvurmalan ve pi. 
yasadaki malları toplamaları • 
dır.,, 

DERİCİLERE CEVAP 
Vekil bunfan sonra deri me 

selesine temas ederek bu mad • 
de fivatlarının da bazı kimsele; 
tarafmdah mallar depo edile • 
rek yü~seltiJrli.Y'ni bildirmiştir ... 
DIŞ TİCARET V AZlYETlM1Z 

Nazmi Topçuoğlu bundan 
sonra bevanatınm en mühim kı. 
smılarına geçmiş ve harici ti. 
caretimi7.dcn bahsederek de 
miştir ki: • 

"- Her şevden evvel memle 
ketin dış ticaret bakımm::lan n; 
\Taziyette olduğunu izah etmek 
isterim. 

Düne kadar memleket mah • 
suli.tımn harici piyasalara ucuz 
sevkedilmesi için tüccara prim 
:veriyorduk. Fakat artık bu ted. 
b~ lüzum kalmamıştır. Cilnkü 
bütiln malı ulatımız ve bilhas _ 
8!- J_>amuk. bt·~dav ve madenle. 
nmız cok kıymetlenmiştir. 

Erı;:-ani bakır madenleri sene. 
de 9 milyo:ı ton istihr.alat ya _ 
pacaktır. Baktr fivatları ço'< 
yük~ll!,'i tir. M"mlekcte bu yol. 
da buyuk nara l!İrecektir. Krcım 
madeni cfo çok vUkselmiştir. Bu 
yüzden memlekete en az 400 bin 
lira fazla n::ı.ra airecektir. 
BUODA Y '\"1': Dl GER HUBU. 

BAT İHRACATI 
Diı'for taraftan bir müddet 

evvel ihracatı mPnedilen bu~ • 
dav. vulaf ve diğer hububat 
madd0 ler'nin ıhraC'lan bir iki 
~nf" 1·"'-'nr ~e•best b•rak,lacak. 
tır. Di<Ter F"nelere n"sbet'e val. 
nız buPdav iizerinde 100 bin ton 
fa~la ihracat vapacağımız talı. 
mf,, e~ilmekted"r. 

Bu<Fdav n;vasası da hariçte 
cok viık kt'r 

Bu suretle 700 bin bakır. 400 
bin krom, 900 bin lira da bug. 

Bu miktar 75 bin İngiliz li. 
rasıdır. Dabagat sanayiine hU. 
kGmet bUvük vardnnlar yapmış. 
tır. Fakat onlar bu yardımlara 
ti.yık olmadıklarını göstermiş. 
lerdir. Yakmda. çıkacak karar. 
namelerle bu vaziyetin önüne 
geçilecektir. 
YERLİ FABRİKALARIN 
KATI SATI~ FtY ATLARI 

Diğer taraft.ın Sümer Bank 
( Dc,ırımı 4 iinciide) 

rika edercesine gündelik ıazeteye 
fıı;tüstc manzume yetiştirmele kal· 
kar ~ c heyhnt ki ancak karanlıtın 
ipekıe,tirdijı kumaşındaki ot kül
çesini belli edıçerirsc ne duşünür· 
sünüz? 

,(Oscar Wilde) in masum (Lady) 
sini, saklandıAı tamlnkır odada keş
fetmı, .ıibi acıklı bir ha~ rete duş. 
•mez mısınız? .. 

Yahya Kemal kastediliyor. 
Belli. Yalnız §U hatun ki satırlar 
arasına gizlenmit olan bu isim 
keıfediliyor da pirin karanhğın 
ipekleştirdiği kumqındaki ot 
külçesi ... " bunu apaçık yazdıiı 
h:ı.lde ne demek istediği anlqıİ· 
ırayor. Tevekkeli pirler ara aıra 
d:ı karınlarından konuıur deme. 
mi§ler. - K. 

Görüp düşündükçe 

iki türlülüklerimiz ! 
Ge~en gün muharrir arkn.dıw,tardan biri, alc)·hlnde bu· 

Jnnduj{u I>h an J<~debl1atmın bazı pa~alannı tekrarlamaktan 
ze\·k aldıkanı >azıyor 'c sonra, söziyle işi, fikriyle hls l ara
sındaki bu uykırıhğı mazur göstermeğe ı:ahı;;ıyortlCl. 

}'akat, ne ı:are, kl bin dereden a ,;elMc de. mazeret delir· 
meni > lııe clunmü) or. insan bir şeyin değersizliğine hükmet. 
tikten, O ŞC) in hattA oldü~üne inandıktan ~JOnra, tekrarından 
se\k alamaz. l~i;cr alı)on;a, Ja. kendiHi bir his dalAleti i~ln· 
dedir, ) a?mt fikı·en ) anılmıt ve <ildü sandığı 'arlık diri 
kalmıştır. 

Ama, bir ndnnım kendi cllyle ortu)a a.ttı;;ı h"r lıa.n,P bir 
''zaaf,. tan bıtlfade edilmez. Benim bu noktU)':t. dokuını11unı. 
ba.,ka. bir m<>selcJe Jteçmek içindir. 

Ulzde bazı tuhaf haller \ar. Çoğuıııaz lkiı;;"'r pıın;aya 8)• 

rılmu:ı n.dıunlarız. Zevkimizle başka tiil"lıi du) ar, o ki muzla 
başka türlü •liiı;;ünüı·üz. ••Jtcltelds., •le elbiMc > aptırır, Ko:aro
dan öte beri alır, ''Kolop,. da 7emek yer; 1o1onra da C\de 
entari g11ertz. 

l anl dış tclAkkllt-rimlz, kendimiz lc;ln d :n. itleın le in•Ur 
Ceml1et h,;lnde hn~ka odam, gönlilmüzle ha~ha"" l'ten hns!.ıt 
adamız. •~1 .. t ciyle)iz. Çünkü her Ud imle de şnhsl.)ethnh;I k<'M 
kin tlzqller, HOlmaz, 1o111lnmez renklerle h<>lirtec"k ol;~un ina 
nışlarımız 1ok. Ilazan şiayle, hazan bü) l<') iz. ı;1<1e ml c;alar 
heHts okur, ı.alonlarda. alafrangaya bayıhr, "H<-tO\rn .. in mt>d 
dahh(cmı Nlrrlz. Hlr adamm kendi musikisini scunc ini klın 
bir knHur sayabilir? Bundan aşatılık tf'nkit olur mu? Evci 
ama, korkaı·ız işte. ''Sonrn ne derler?,. basmuzın iistünde ı;ô 
riinm<>z; faknt ı:;lddetle h111.<iedlllr bir um~ı hr. Dhan Edebi 
1atmdan zc\k almak Hut,: mu?.. Gerçek şiirin üstünrle bıt<>1 
kürk, ist<>r kaftan, •lilN•ıte frak olsun ruhun k :ndannia,. 89l"n 
kun etler, a~ nl lezz .. tl<>rle girerler. H eplmlz, > u knr ta k<>nrli 
.. lnı'"n hahsrttir:lm il lam kadar samimi olursak, orta la münn 
ka."'" men mı bile kalmaz. Bence biitihı <ln a, ba h; 'e .ıı .. 
lkillltindedlr. ff,\1fKI :SCHA GEZGl:\ 

' 
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Spor eğ itmen kursu imti hanları 
muvaffakıyetle devam ediyor 

Dün de masaj ve güreş 
imtihan ları ya ıldı 

l 

Diilı B&fen Terbiye.!'i eğitmen kıırsunda m<UKıj imtihmmıdan son. 
m yapılan gu.reş imtihanı başlamadan evvel, imtihcıııda hazır bu

Jwııan zeiJatla"tale'belerin bir arada çel."ilcn resimleri 
ilci talebe ameli güreş imtihanını veriyor 

Alta aydanberi devam eden be. 
iden terbiyesi ve 6por eğitmen 
kursunun mezuniyet imtihanları 
heı: gün devam etmektedir. 

Büyük bir ciddiyetle yapılan 
ımtihanlar çok alAka uyandırnu 
hr. Kurs talebeleri dün de sabah.. 
tan alqaın geç vakte kadar masaj 
ve güreı imtihanlarını vermi§leı-. 
dfr. 
Kısmen Vaniköyiuıdcki kurs 

himsında, lwmen de Kuleli As. 
!ked Lisesi jimnastik salonunda 
yapılan bu imtihanların neticesi 
dddcn !büyük bir muvaffakıyet 
olmuı ve kursun tahminlerin üs.. 
tünde müsbet netice vermiş ol
duğunu isbat etmiştir. 

Beden. terbiyesi umum mudur
JUğü umumi katibi Albay Cema
lin idaresindeki imtihan heyeti 
34 talebenin her birini ayn ayrı 
ve uzun uzun imtihan etmiş ve 
gençlerin. hepsi de muvaffak ol. 
ınuşlarchr. • 

İmtihanlarda Cwrihwiyet Halk 
Partisi umumi idare heyeti aza. 
111ından Mebus Rahmi Apak'la es
ki Kuleli lisesi müdürü Kurmay 
Albay Yusuf, Kuleli lisesinin ye. 
ni müdürü ve bddcn terbiyesi 
yüksek istişare heyeti azasından 
tanrnmış spor muallimi Muhar, 
güreş federasyonu eski mensup
larından Seyfi Cenab, eski milli 

güreşçilerden Saim ve Abbas, as. 
.keri liselerimizin ve kursun kıy
metli spor hocaları Yüzbaşı Hu. 
samcttin ile Yüzbaşı Zeki hazrr 
bulunmu~lardır. 

Gerek ma-J· gerekae 6urc im.. 
tihanlan evvela nazari sonra da 
ameli olarak yapılmıştır. 

Yukarda da sôylediğiır.iz gibi, 
kurs ır.ıtihanlan ilcrledıkçe, bu 
teşekkülün ne kadar faydah ('1. 

duğu ve tahminlerin çok üstünde 
bir netice verdiği tamamen tel.. t
diz etmektedir. 

Bilhassa kurstakı intı .. am ıe 
dı iplın büyük bir takt:'!" e 1.iyık 
r,drulm ..:tedır. 

Belediye 6 yerde kömür 
satış deposu açıyor 

Belediyenin kömiır satış yer
leri açacağını yazmıştık. Bu de. 
polar Uskiidar, Beşiktaş, Bcyoğ. 
lu, Eminönü, Fatih, Kadıköyde 

açılacaktır. 
Buralarda Sömikokun tonu 23 

liraya. lwabük kokunun tonu 28 
liraya satılacaktır. Belediye bu 
suretle her iki kömürün fiyatına 
ikişer lira nakliye ücreti ilave et
mektedir. 

Bundan başka belediye koope
ratifi de Ka.dıköy!de, Fındıklıda, 

Büyük Zabıta Romana 

Sinek Beyi 
·------------------------------- 34 Masanm füerinde, avukatın 1 tık çok geç kalmışlardı. Sonra 
eakla.mağa. muvaffak olamadığı kim bilir bu belki de ümitsiz 
bir telgraf duruyordu.. bir Aşıkın son teşebbüsü, oyna.. 

Roland ibu kiğıdı aldı ve me.. dığı son koz da olabilirdi .. Her 
ra.klı gözlerile içer gibi bir ham- halde kötü bir hareketti bu .. 
lede muhteviyatını okudu. Fakat ortada bir şüphe mevcut 

Mavi ikağrt. üzerinde şu cüm.. olsa bile bu vaziyetin bozulma. 
leler yazılı·idi: sma, hatta tehir edilmesine im. 

"Çok emin ibir dostunuz Mat. kan voktu .. Bir kere iki tarafın 
muel Rolandm kendisine dik. aıle erkinı toplanmış, sonra da. 
k&t etmesini rica. ediyor ... Fakat vetıiler de gelmeğe başlamış. 
vuiyet her ne olursa olsun yanı. lardı .. 
ruzda daima. 'kendisini müda!aa.. Fakat bütün bunlara rağmen 
ya hazır bir kimse bulunmakta. Mösvö Merimans ta lazım olan 
dır. •• tedbirlere ba.§vurmaktan geri 

Baıba kız ibıribirine bakblar.. kalmadı. Zabıta şefine telefon 
Bu meçhul §ahıa bu muhbir ederek, en kıymetli memurları
kim.di ? .. Sonra. bu müthiş ha. nı göndermesini rica. etti. Ka. 
berler neyi ifade etmek istiyor. pıdazı giriş çıkL'j muayyen bir 
du ?.. kontrol altına alınmıştı .. Orta. 

Avukat ta e~li görünüyor. da yalnız bir kiliseve gitmek 
du: meselesi kalıyordu. Bunun için 

- Yavrum Roland, dedi.. He. de z.ıhıta şefi intizamı temin e. 
n~ elimizde vaktimiz var.. de<'e<Yini vaadetmişti. 

Genç kız yorgun b;r tavrrla Nihayet Roland beyaz tacı ile 
•mu.Zlannı kaldırdı .. Bu alaka. duvağını da taktı.. Babasının 
'1, bu rabıtayı bozmak mı? Ar. koluna. girerek salona dahil oL 
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20 - 12 - 939 Çarşamba 
12.30: Program. \C ıııcrnlckct sa. 

nt :ı)nrı. 12.35: \j:ıns 'e :ııctcorolo
ji haberlcrı. 12.;-,o: Tw·k Müzığı 

(Pi.) 13.30114-00: lüzlk: ni.ıçuk 

orkc lra. (Şd: ı'ecip Aş.kın). 1 -
llıppmaıın: ~c~ nhat şnrkılnrı (Fan· 
tezi). 2 - ftıılo Draııcnrd: Rh-cdn 
Aşk ıuı ( \'nls). 3 - Brnhms: Macar 
Dansı, :\o. 1 Ye ı. • - Spero Koch
mann: Ebedi Arkadaş. 18.00: Pro
gram. 18.05: Memleket s:ı:ıt a)tırı, 

Ajans 'e meteoroloji h:ıberleri. 
18.25: Turk Müziği: Calıınlar: Ve. 
cihc, Fııhıre Fersan, Hchk Fcrs:ın, 
Ceı:det ÇaAla. 1 - Okuyan: Radife 
ı:rtcıı. J - Sel. Pınar - lluzznm 
şarkı: (St•\ iyordum onu). :.! - l:ıı
hıık \'aran - Hüıanı şarkı: lKaç 
'11 beni en). 3 - •... - Hıcıızkıir 
ş rkı: (Bann hcmdcın c le\cn) 4-
H rık J·cr :ın - llicnz şarkı: ( Go • 
Mımdcn k:ıçıp gittın). 2 - Oku)un: 
\hı ıarn Çağlar. ı - l dl Ahmet -
Karcığar şarkı: (Ilcni blgune mi 
~andın). 2 - ··-· - Karcığar şarkı: 
(Bilmem ki sefa. neı,e bu ömrün 
nere ınde). 3 - ...• - Halk Turkü
u. ( 'abahlan kalktım gfincş parlı

l or). 4 - ··- - Halk turku ü: 
(Dcmircıler demir do er tunç olur) 
~ Okm-ı:ın: Müzenen Senar. 1 -
ı c~ tlct ÇaQla: Kem:ın Taksımf. 2 -
l dl Mehmet - UıcazUr ş:ırkt: 
(Seni candan ev ı-lm}. 3 - Arif 
llcy - lucazkir şarkı: (Riyasız; tCŞ. 
mı nlıu} . .t - •••• - Hıcaı.kiır şar

kı: (Hır bahçevan}. 5 - ·- Hıcaz. 
ş ırkı: (Bir bakışla benı mestcttı). 
ti - •..•• - Hic:ız türkii: ( urme.lı· 
ııım goz.lcrinc}. 19.2~: Konuşma: 
(dış politika hadiseleri). 19.40: 
'lTırk hız iği: Fasıl lıcycU. 20.~0: 
'l'enısil: Knhkaha diışmanı. 'lnznu: 
Kemal Tözeın. 20.50: Konu~ma: 
(li:ı(tıılık posta kulu u). 21,10: lü
ı.ılı:; Hi;rasclicumhur bando u (şef: 
Ih :ın Künccr). l - Er. Brun: 
Mcırş. 2 - Aubrey Vinter: Valsler. 
ı\cıı potpuri, 3 - Gu~ l\opıırtz: 
Choral Varie. 4 - Thpınıı : Hamlet 
operasından: Choeur dcs Coıne.
di~n ; Prologue; Marclıe Danoise. 
22.30: Muzik: MendelsS<>hn keman 
Jconscrtasu (Pl.) 2:J.OO: Mııdk: Caz.. 
band (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki 
prograru, ve kapanı$. 

Tiyawo ve Sinemalar 

.S.EHIR fl\'.ATROSU 
Komedi kısmı: Bugün 
güoduz ı .t te Çoc.uk Ti
'.\~tro..~u. Gece 20.30 da: 

1Kl7.1..lm 

*•* 
Dram Kısmı: YELP.ı.\ZE 

J1 \LK OPEHETİ 
Bu Akşam Zozo ne 

E •• A'ı1I.ER 
22 Cuma Gakı se
csı: Git - Kat. 

Yeni Operet 
---o-

ALEMDAR sinemasında 
TOSUN PAŞA 

Türk Filmi 

Kumkapıda ve Unkaparunda ol
mak üzere dört yCt'de satış yeri 
açacaktır. Ancak kooperatifin fi. 
yatları belediye depolanndan bi
raz yüksek olacaktır. Sebebi de 
kooperatifin d<:po kirası ve me
mur ücreti vermesidir. 

duğu zaman mmltı halinde tak
dirler yükseldi.. 

Ni38Jllısı de iki şahidi ile be
raber gelmişti. Bunlar Kont.un 
doğduğu memleketten gelmiş o. 
lan iki yabancı, ıki asılzade idi.. 
Biri Vikont dö Mortetmnb, di. 
ğeri ise Marki dö So§ay idi. Her 
üçünde de büyük bir asalet göze 
çarpmakta idi .• Oçü de fevkalL 
de gilzcl ve yakrşıklr olmalarına 
rağmen Kont hepsini bastm
yordu. Halk açılarak damatla 
şahitlerine yol veriyordu .. Kont 
köşede müstakbel kansını bc
va.z elbi!eler içinde ve beyaz çi. 
Çekler ortasında görmüş elin.i u. 
zatmış, dudaklarında neşclı ve 
mağnır bir tebessümle muzaffe. 
ranc nisanhsına doğru ilerliyor. 
du. 

Fakat birdenbire dura.kaldı. 
Bir adam. diğer davetliler gibi 
siyahlar Jriymiş. ağır ba..'Iı bir 
efendi yoluna çıkm~, tizerine 
doğru yürüyordu.. Rolandm 
iki adım kadar önUnde durdu 
ve sert bir sesle konta emret.. 
ti: 

- Kont Serizol, daha ileriye 
gidemez.siniz .. 

Bu meçhul adam. aynı zaman. 
da kendisini tanınmaz bir hale 
sokmuş olan neruk ile talana 
sa.kalını çekip atmış, genç sima. 
sını mC'ydana koymuştu 
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Karanlık basarken gizlendikle
ri ağaçlıklarda, kayaların ve o. 
yukların dibinde şöyle konuşul. 
du: 

- Bu gece bir baskın verelim. 
Şunlara oylc bir satır atalım ki, 
geldiklerine de, geleceklerine de 
pişman olsunfar ! ... 

- Bunu yapmazsak yazık bi
ze_. 

- Elbet yaparız. 
- Fa.kat etrafı tel or~ulerle 

sevirdilcr. Çifte çifte nöbetçiler 
var. Mitralyözler ateşe hazır du
ruyorlar ... 

- Olsun ... Bunlardan bize ne? 
Mikael bu karanlık gecede be· 

yaz elbiselerin hemen göze çarpa. 
cağını düşündü. Şehirden kaçm. 
lan eıyalar arasınt:la k-ara bezler 
buldurdu. Adamlarından elli ka. 
darına kapkara (Şama) lar giy
dirdi. Bunlar o taraftan karış ka
nş bilenlerden, en çevik ve silah. 
lan en iyi olanlardan ıeçilmiJti. 

Kara elbiseliler en önde gid'!. 
cclderdi. Beyazlılar ise şehrin et. 
rafındaki karakollar tarafında:l 
görüncbilecekleri yerin biraz ge
risinde yere yatarak. çalılann ve 
kayaların arkalarına gizlenerek 
beldiyeceklerdi. Hepsinin elle -
rindelri geniş ağızlı kılıçlar, sivri 
hançerler, mızraklar ve bele bir 
kürek ka<iar enli olan keskin sa. 
tirlar pek korkunç bir şekilde pa. 
nldıyordu. 

Kara elbiseliler yerlere sürü -
nerek İtalyan nöbetçilerine doğ
ru ilerlerken bu parlak s.ilah1arını 
şamaların altına gizlemeyi unut· 
muyorlardı. Hepsinin öniinde ise 
MikaeJ vardı. O, imparatoru:ı 
muhafı:r: askerlerine mahsus top
rak rengi elbiseyi ıiymiş bulu. 
nuyordu. Fazla olarak kara bir 
şamaya bürünmekle beraber di
ğerlerinden başka bir ide tabanca 
taııyordu. 

Gecenin karanlığında arkadan 
gelen yardımcı İtalyan kuvvetle· 
rinin ayak seslerinden. tankların, 
kamyonların homurtularından, 
telsiz istasyonunu kuranların çc. 
kiç ve balyoz gürültülerinden 
b~ka bir şey duyulmuyordu. Nö
betçilerden ve çalı~lardan ha§· 
lta oıııldunun yüzde dOkün 'b~ ai. 
Jahlarma srmsikı sarılaralc yatmış 
uyuyordu. 

Ara sıra o gün yaralanan 'beı 
yüz kadar askerin aralarından 
çıkan iniltiler bu korkunç geceyi 
bile. ürpertiyordu. 

Çabucak kurulan sahra hasta. 
~inden gelen çığlıklar daha 
acı ..• Doktorlar durmadan kesi -
yodardı: çünkü paslı ve eski tü
feklerin kurşunları korkunç ya
ralar açmıştı. Böyle bir kurıun 
kol veya bacak kemiğine dokun. 
muısa orayı kesip atmaktan baş
ka çare. yoktu .•• 

Vakit ilerliyor: gece yansı 
yaklaşıyordu. 

Gürültüler ve iniltiler epeyce 
azalmı9tı. Bu derin sessizlik için. 
de anaızın bir mitralyöz takırdıaı 
duyuluyor: birkaç <la tüfek pat
lıyor. 

Uzaktan düdük sesleri geliyor. 
- Baskın var ... Silah başına! .. 

Silah başına ı ... 
Eritrcli İtalyan atlılanndan 

bir müfreze dört nal o tarafa ko
şuyor, birkaç İtalyan askeri so. 
lak soluğa ve korku ile şehre gı. 

Bu vaziyet tasviri imkansız 
bir heyecan bir hareket uyan. 
dırdı .• 

Roland bir feryat koparmış 
ve herkesin mırıldandığı bir is. 
mi 8Öylıyerek dü.<rlip baytlmrs. 
tı: 

- Valeri Bielsky! .. 
~·et .. Bu takma. saçını. saka. 

lmı söken delikanlr Valeri Biels. 
ky idi. Fevkal~de güzel makyaj 
yapmış olduğundan o ana ka. 
dar meYcudiyetinden hiç kimse 
şüphe etmemişti. Halbuki §iin.. 
di ince ciddi çehresi, geniş aL 
m, parlak derin gözlerile mey. 
d~na. çıkmıştı. Ve bir a.dmı g-e. 
nye fırlamış olan Kont Serizol 
de hayret içinde bir isim mınl. 
dan,ryordu .. Fakat bu Roland ile 
da.vet.lilerin dudaklarında yer a. 
lan isim değildi: 

- Jan, koca eşek .. Burada ne 
İ§in var senin .. 

Diyordu. Ve yolunu kesen bu 
adamın üzerine doğru yürUr. 
ken, Mösyö l\ferimans'a: 

- Sevgili kayınpederim. ya.. 
n.ımda otuz gün kapıcılık etıniş 
olan bu sersPriyi salondan ata. 
cak bir uşak emretseniz.. 

Divc ricada bulunuvordu .. 
Bu garip ifadeden hiç bir şev 

anlanuyan Mösvö Mcrımans hiç 
bır hiddet göstermeden Valen. 
ye yakhıştı: 

riyorlar. 
Atlılardan biri oruyor: 

Yazan· Kadircan Kail• 
us iıne saldırıyor. ltalyan 
bir anda yere seriliyor. J{ 
kafası yok ... Habcfli, 
§imşekler çakan geniş ve ' 
tıriylc kesip atmı§tır. 

- Ne var? Ne oluyor? •.. 
İtalyanların sanki dilleri tu • 

tulmuş ..• Cevap veremiyorlar ... 
Fakat it anlaıılıyor: Görünme

den tel örgüyü ve nöbetçileri ge
çen Habc§Ier, uyumakta olan as. 
kerlerin üstlerine çullanmııJar, 
durmadan kesiyorlarmış ... 

Topların ve tanklann bulundu. 
ğu meydanlık daha geridedir. O. 
raya gi~cn yolun agzında kor· 
kunç bir boğuşma baılamıştır. 
Karanlıkta Habeş askerlerinin 
sürü halinde sel gibi şehre aktık· 
lan seziliyor. Her yandan acı 
haykırışlar, tıi!ck sesleri geliyor. 
Şehrin yıkıntılan arasında bıçak 
bıçağa, süngü süngüye ve boğaz 
boğaza bir kavga devam edip gi. 
diyor ... 

Geride ve yolun kenannda bir 
kamyon kolu vardı. Fakat onlar 
şimdi panik halin-de kaçryorlar .. 

Küfürler, bağırmalar, çığlıklar 
ve yardım dilekleri biribirine ka
rı ıvor ... 

Ba~ka taraftaki İtalyan mufre. 
zeleri kendilerini toparlamı§lar: 
Habeşlerin baskın yaptıklan yere 
ko~ar aıdrmla geliyorlar, karanlık· 
ta vurulup düşenlerin sa}'lsr bel
li değil! ... Burada son sistem si. 
lahlann hiç bir değerleri yoktur. 
Her şey cesarete, cevikliğe ve 
kuvvete dayanıyor ... 

Emirler biribirine kanşıyor . 
Bir kargaşalık ... 
Zifiri karanlıkta binlerce ca. 

navar, biribirinin kanına susamış 
bir halde. biribirini boğazlıyor ... 

Birisi bağırıyor: 
- Projektörleri açın!... 
Askerlerden bazılan bir topa 

sanlauşlar, çekmek için çabalı. 
yorlar ... 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Bataryayı kaçırmak istiyo-

ruz. 
- Dur! .. Top doldur 1.. Hava

ya. ateş ... 
Top sesleri bir an için butun 

gürültüleri bastınyor. fakat ne. 
ye yarar? 

Ara sıra bombalar patlıyor ... 
Projektörler yan-dığı .zaman 

A frilranm. itu bahtma ~i 
aram biıtiin kor: :unç u~ la goz • 
lere çarpıyor: 

Her tarafta boğaz boğaza, 
kanlı kavgalar... Öyle bir karga. 
plık ki dostla ıclüşmam ayırmak 
kabil -değil... (Askari) ler sıkı ve 
yaman dövii§üyorlar. Bir Habeş 
onların üzerine kocaman bir sa
tırla saldırırken homurdanıyor: 

- Siz olmasanız !.. Siz~ alçak· 
lar !... Siz de bizden değil misi. 
niz? Al öyleyse ... 

Eritreli bir askerin başı omuz. 
lannın üstünden yere düşüyor; 
başsız &övdc ise kendisini y~rdcn 
yere vurarak çırpmıyor •.• 

Kılıçlar çarpışıyor... Bıçakla.. 
nn yardığı boğazlarldan önce U· 

lumalar, son-ra da hmltılar yük· 
seli yor ... 

ötede bir İtalyan müfrezesi de. 
velcrin bağlı oldukları meydan.. 
l'ıga çıkıyor ve duşmıanı buraya 
gokmamak istiyor. Fakat bir bt
ça.k ve kılrç aağnavt altında hep
si de yere seriliyorlar. Duvarların 
gölgesinden bir Habeş fırlıyor 
ve başka bir Habcşliye ateş et· 
mek için davranan bir İtalyanın 

- Peki ama. dostum. dedi. Siz 
ne hakla müdahalede bulunu. 
yorsunuz? 

Ve Kont Serimi bir adım da.. 
ha ileriye atarak emretti: 

- Rica ederim.. Bana müsaa. 
de edin .• 
Aynı mma.nda iki arkada.şı 

da kendisile birlcımiş Valeri. 
nin üzerin doğru yilrilyorlardı. 
Fakat Valeri yerinden bile kı
pırdamamış ve madeni hakim 
sesilc: 

- Dur! Daha. ileriye gidemi. 
yeceksin Kont SerizoL. Matına. 
7.el Roland ile cvlenemiyecek. 
sin .. 

- Mösyö Valeri .• diye 'R.olan.. 
dm ha.bası müdahale etti.. Ar. 
tık ileriye gidiyorsunuz. 

- Size karşı vazifemi üa c. 
diyorum üstadım.. Tekrar ede. 
rim ki bu adam Roland MerL 
mans ile evl nemi~ektir .. 

- Biraz küstah bir rakip .. 
- Hayır bir hukukçu.. 
Kont omuzlarını silkti: 
- Burada bir polis yok mu? 
Dive 'bağırdL. Va.leri soğuk. 

kanlılıkla: 
- Var Mösvo lo Kont. hattA 

sizin istediğinimen daha çok .• 
Belki bunları görUnce memnun 
olmıya.ca:ksmız. fakat lazım .. 

(Daha ııar) 

Bır tank piyadenin açtı#I 
dan ilerliyor ve ortalığı 
tun aydınlatıyor. Oradaki 
balık oteye beriye ko,uıu 
çı~ıyor. 

Tank bunların arasına 
ve mitralyözlerini i~letmei' 
hyor .• 

Bir tank daha geliyor.-· 
Yine mitralyöz takır 

Habeşler adım başında 
yaralı bırakarak u.zakla~r 

Tankların ardından ı 
piyadesi görünıiyor ... 

Ara sıra miralay Matal' 
gur ve kızgın sesi duyulu 

- Vurun! ... Brrakmayıı' 
Fakat artık Habeşler 

yok ... 
Sokaklar, duvar dipleri, 

danlar yığın yığın ölulcr 
ralılarla delu ... 

Eritrcli askerler bu ya 
aralarında colapyor; ıç 

Habeş olanlarını bir kılıç 
ile öldürürken, İtalyanları 
hiye kolunun sedyelerine 
mak içil1! yardım cdiyorlal' 

ıhlikarla aza 
mücadele 

Memleketime makara :1 
kadar İngiltereden: ge . 
du. Umumi Harpten 
manva.dan ve ltaı~ _!Al 
meğe başlandı. Fakat ~ 
ring işlemediği için bu 
ketlerden getirilemiyorlll 
giltere açıktır. Oradan. 
getirmiyorlar. 

Fwa Uann orada pa.halJ 
ğundan şikiyet ediliyoı::. 
da.hllde yUzde üç • dört J"".I 
edilebıliyor. lthalit tü 
mız bekledığlıniz rüşdil 
rememektedır. Eğer ithS~f 
kendi menfaatlerile umtıJP': 
faatlerı birleştirmezler'99 
lat ı§lerini murakabenıi1J8 
cağız. 

Fakat yıne tevzia.tts. .Al 
kullanacabz. Yalnız bl.11':.ıı 
btliyet gösteremıyenleriO ~ 
daha ıyi lerini k.ullanac!J' 

KAHVE TO~ru._ .... __ 

Evvelce Brezilya Şir~ 
sarı aldı. Biz kahve ge 
yoruz dıye şikivet edel1 ~ 
Iar nerede. Şimdi h~Ç~ 
getireceklerine spekUIUT'" 
1 una saptılar. 

Bugün memleket içiııD' 
taç olduwnuz ma.llar:ın 
lığını çekmiyeceğiz. Bit' .:".t'f 
ketten getirilemiyen nı~ 
ğer memleketlerden 
yollarını arayabiliriz. t ":il 
lann vuif esi bunlan t8t:J'..ı 
mek olmalıdır. Biz btı 
de <',alışanlara. elim~ 
kolaylığı ~östereceğiz. ~ 
tif a.çbracağız. Hulasa 
yaptıracaiız. Fa.kat buıı' 
men fırsat dllşkünlüiil 
ra da düşman elimizi 
~ Jşte bu yolda.ln ---···
mız. 1steven dost ellın~ 
yen düşman elimize 
serbesttir.,. _.M 

Vekilin sözlen aıkl!Jl~' 
şılanmıştır. Burulan~-~ 
lantıva nihayet veri]ıılW'""H1 
kil bugün. de ~hri~e ~ 
terine devam edecektir~ 
en.ret dairesi reis ınut
mıı.I Zıya dün akşam 
dorunüşt.ür. 
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-ıı ı·kı . "ks k mecı·s·ı 1 ihtika~a ~ir hudut 1 imanlar Tnrkı Almanya Uıugvtydan tazminat u e 1 enn yu e 1 oıztlım 1 dostluğuna nasıl '. • • ' 

dün Pariste toplandı ı. ~l.=...:= hlya':s~ .:~ir:!~' (B«f tGT•}~~!~c,e!~~ ~ moa ~ 
ıt (1-A-) - YUkf•k ,,.lJIOJer, l11-1IU• S!Jllmenll m.lal•, .. Mldrl ...... bel Almanya ile Scnyet Rusya. Bahriye' nazın B. Seatto Al. va yaralıdaa Bd WarlJtllnba 

, bu sabah aaat 9 da lerf•l selAmlı1arak Graf Yoıı fiil"~, füat HıUJdn m, birihirlerine cfüpı:an obua· man ba.hr'yelllerini mtsaf1r edil. • laimlerllli cUla •ktam aetret• 
••• Y'9 ıs 1e kad•r .q- spee'lllJl batıa~ma muncer o- ...... t w u-•• Jtyece. nı icap M:r mi? AJman7a Tir. .. ...... 1eri m~aclrler otelinde zi • mittir •• Teblllde dller 11 bab• 

etmttUr. lan parlak n muzaff,r ıtenlı J' ~lllorladi(i.iiü. "linet kiye ıilai Ru•Y• ile dolt seçiıu. :et etmi"''r. Bahrivemer mev. rlyelloln bafif 1arak oldu&• 
• .,, J•filla1-r t.a,.ıı•.a•o au•r.reMsllMlen dolayı J:)UyUk iudıtektnl,. dtyoılardı. ~ • ~mi?" t.."":, tutulacaklardır. ve mttmnulliyet verici '11' tara-

tkll Çemberlayn, Parla Britanyayı tebrik etQll~tlr. nb tauhttldrleri lda bilir bu Demit~ •ÜR.UGUAY HARlctYE NE. da l71Uie doğru llttlklertal 
elcisi campbell, milli YU~Jı. X.4lls, umıaml va· satırJan ~ o devirJeri Bizim l>u ~,eıimbe brtı AL ZAR.ETİNİN TEBL1Gl Ut.ve etmeıuecUr. 

taa nazırı Chatflled, ~a J!Jt" 4erln bir tauda tetkik nasıl içlerindea ....-Ze anar • mtn •itaenerlerinia "'11iii ce- Montevicleo, 19 ( A.A.) - tı. KRUV AZORUN YABlSI 
nezareti dalpıt aıUıtttfl· ettikten sonra ruınamedekt lar? Fakat o rida llneti bu. v., 1u7du: tlea hakkmm tatbi!dne ddr o. SU lJZSRlND• 
ogaıı u, Otıı•rtJ lroıı· Mt•• •'"ltlercle Franııs ve rQa1b1 ....- JUl&I ~bi tattan - Türkiye. So.,et RasJa ile Jarak yapılan b"ZJ yanlış tı>fRl. Hoaıe,Jdoo. 19 (A.A.) -

•e tsmay, J'rao11zıa, ı.rı.· lııatlls lalktmetıerlnlo ta• •I· ibaret Keitlcll; \'tpcek mubte • dQst olablir. R111 doadı:iuaun rat Uzerine hariciye neareti ta. Vrucul.7 btılLlmetı. Oarf Voa 
da b&f1'ekU v• •JUi l1lf lrirlllhıl •Utahede etmiş ktrteft de fblulikl ilevre yetiştik. Ttrlci:vecleki rejime hiç hir zara. rafmcluı nqre:tilen btr tebliğde Spee'ahı batmıt o14u&u mey. 

faa naıırı D•l•d11, La •• tt1uı, aak•rf •abada l'r•D· teri ~ ~klerinde IÜP· n oln:u. Çünkü memldı:tinbde emcilmle şövte et nilmektedir: ide 1uurı auamı A IRrtode 
bre, Ge••l'N Ga••JJa. Mıs T'" l•giJl• ıe.rlld m•-l•lnio be yoJs. ıllllit nıilıyuta amele ha7ab ve Aıııiral Graf Von Soec. 13 ltL kahnıt olu kn&YUOl1la M)'rl• 
e umtımJ kltlbt Lecer, aı..ıtk oldulu bar•keı Yaeıtala Svtlt, dedl1siıalz vahuz yiye. tqk:lab 1oktur. Halb.:ki Alman. nunutYVeldekl muharebeden sefala lçln tefkll etmekte ol. 

al Darlan ve CJıaııı,.uer nnı takviye lçlQ lc~boden ted· cek aeyleri ....uııtşştıranlara ,._ vuiyeti bafkad.,.. Alman. sanra Montevideo Umaınna sa.. auğu te.bllke11 ortadan kaldır
beı lttlr&k etmişlerdir. Mrlert alen,tır. muhtekir dlymiar ve kim pa • ,.ıa l.et milyon tetkilitlı aıaele at 22,5() de girmicıür. AhJ?an or. mak mUmklln ol11p olmad•i•DI 

halılandırmak için bir mal! iL vır." ta elc,lli ertesi dn harl~ve 1le. tetaıl•• aemar birkaç mtııe-

bl • tıcısmın elinden alıp saklam.,. Netice ı• elaJOl'R ili. .... clil• zaretfne mt!racaat ederek 7 8 • ha••• cöaclermtıtır. 
ona tıbtikir RC1I U. lllÜk6m • rl7le temasta buluıtıdqfumua At '!utOI 1914 tarihli kararname. Krunsörll berbava et.nılt o. 
diyorlardı. ma:ı doatlanmaz bizim tavsiye -w uvıwı olarak geminin ~ami. lan ınfilA.k, uzak mesefelerdea 

vyet-Fin ha 
labakl, •• (A..\.) - ,.... 
1abları1t loYJ'~ ks&.al•· 
bırakoıM a"t•rlr•tııa· 
ldıkları .,..,...., e.ıtrl•• 

tabrtt ...... ,,.,, 

kıtaatıqq. ""'"' •••btl 
ınuvasaıa '''•• ,., ausa 
Şimal 111 .,_,...., 0011 
Bu bat.,.,. .... ••Yoaı 
demlry,ae PlaJM4lr•lıJar 
ından --.,,. &nnı tdU· 
• Ruaı.r, ... _. ettlkı.rt 
kalarda ınıaat 7trlff&Jr
lçin tq•• •YJer ı•Ur 
ıuecburt1t~4a AllJOJ

~orvec •u4•4• lltrJlt4•1&1 
de bu19aM1 Or&o4oa ki· 
yanınıtıır. auıar, ...... 
ru _.,._,, ._... lfl• 

7etll kıya~ ffY••t••kta 
r. 
ta nu• FlJl.X411 Dl 

AGI.a MTlATI 
J.aiıık4 ıt ( ) - ıuo
lvl ııw.114" ... illada 
di7alı1U btr a.ı fırk-. 

atır aartag "1Mla'fl•r
llu fırkart tol l•rl .. 1'· 

mecb11r etUkıt toara 
DdiJal•ltr SOiia ltuJan· 
rmı lar4ır, 

ım. ., )-
hudu4u ,. ... M 

re gört loTJtt 'ıtaat.ı. 
o ınııtakaıını mUd•faa 

~-....u, 
ı ıne ııua.aı'I ı 
ermdo m'1••U&IL ola••· 
rdır. 

hareketler oaaaauıcla 
et kıtaatı, bazı k\lçUll fhı· 
1a mUfretoltrlal \a_.P 
k Norvtt .... dııo ••ıtı 
lerdlr. 
~tiıN~l '°" m 
lainkl. • ' > ••. 
Helıiıı)d e'raıaa a QU 
et tay .rarelert, lla a •t7· 
11a buruk ttomltalar ... , .. 

da t>u lloabalar lae4eCt 
t otme:r ip civar ormana 
u1~tu·. I<"'tala11dl1a tQY•· 
ae bir Ruı tayyaresini 
Uf\Ur. 

\'YJrrLER ştMALDJ:KI 
liA TTI Y ARJ;>lı-A.11. 
lllbakl, lD (A.A.) - He

teeyyUt etmemiş olan lıa
re göre Sovyetler, şlmal 
kasındaki llerl hareket" 

e devam ederek Kaakamo 
ilinde Flnlandiyanın ,.aı 

bkem hatlarını yarmıt

e cenuba on iki kilometre 
fede klin HerkenJe"I ka· 
ına varmışlardır. Ruı 
tıerlnln yüz yetmlt kllo
tulUnde Norveç hududu 

nde Finlandiya arazlelnf 
etmltlerdlr. 

~ırdlllın.19 (A.A.) - Pifto 
alman haberlere ıöre, 

, llM•ı..-11 1WD''D 
tam bir mailabi~t• ..,__ 
• takriben 17 bin kiti ealr 
bıralamflardır. Fakat ce. 

'eph:alnde, vuif4'1 ...... 
için ciddil~ Jl'l1'ı1d

• bu cephede Koüamo 
tkrdir~ R111Jar auıte 

~·- Jll!ID p ·"11 ...,,.~ ... 
• :yalılar tank di.fi toplan 

.._,_ . .... 111 ..... d,a 
taarrulara ses•ltl• 

n d il 
lngil rad 
(..,...,.ı ...... , 

yapılacak her tl!rlil btıkrn ihtl· 
maliae ktrp. ıöldtrde dolaf. 
ma.kta idiler. lttiAu t.we. tec:ı.. 
Wrltr o •dar lizli an." ~. 
yoldan geçenler, dcminyonlardan 
ıeıea IDs a*r bmtlednm la• 
ll"ertdı kafaya ._.. Wıit ol. 
duklannı anlıya:nıyorlardı. 

SO~lN HlTABl 
Londra. lt (A.A.) - B. P.deft. 

İngilte.roJ• gelip karaya ~ık.an 
Ka:ıadalı efrada, Y.ral namına ıu 
sözleri llJlemittir: 

Kantda .Uihlarmın şan ve te-
refi tarihte yntlıdır. Davete ta. 
rar ica• ettir.iz. Fransızca •e
ya ingi\izce konuşan f{a:lad;dılar, 
tekrar reldinlı::. tngiliz milleti, 
kcndiliae iltihaka geldiğinizi aı· 
la unutmıyacaktır. Artık, tbi, 
kendisiaden ayn tutmaıı lmktın 
yoktur. Bizi!llle beraber Kirdiii
nk asttcadel•. be1kt -- .... k· 
tir~ 8111\11 lltpimia bili,....... ... 
kat ittibadı:mz sayesinde nferi 
~~{Um d.- !>~orus. 

ICmap kıt.tafl kW1t1ndaaa , ... 
neraı Mac Na~htan şu ceftb• 
vennittir: 

ga .. ~. hepimizin •. 1-pte 
aiao llt~ c~ aevın9 dU?-
4ulul1M.& kqla 'l'C fngilq •ill~ 
tine bildirmorıizi rica ederim 
lıhdıımi!ctin .... ... ••Si• 
tehdidin ortadan kalkmaaıtr hte. 
Jotw. o wlullcl ....,. ,mıet .. 

• tik 
General, ıü.ere hitaben nqrtt· 

tiği eıııri ye~ diyor ki: 
Kanada ~e. ~'liz rı1oau De la•• ord.uaun\12' faaliyeti saye

UP. ~tere.ye tı.rn bir anni. 
,et ve. ldlmctle celdli. tm~ 
ratorluk tarafından ilk &6nderl· 
ı .. kafile bi.dı. Kaacfa dlletl 
blzi, nlme ve tecıvilze. ar,.. L 
dal.etin. ve bürriy;etln dausınr 
mtlW: gıeuıur ıtm!~. 1(a. 
DIMwz:a o.W.tertu re
cfık btıoı.kn 1114 Mi Dnadl· 
blaım haJet'IM'l ofdu!um~ ~ 
terme1r mecburlyethıd°eyfı. 

Demek ihtiklnn U~ unsuru etliği= Ruı dostlufunu kendi r1 içJn 15 gi!n mUhlet verılme. i'litllmlş ve Mont ıdeo şchrt 
vardı: Biri yiyecek ve yem Uıe.. leri içia tehlikeU buluyorlardı. sini iateınletlr. Hariciye nazı • a·arsılnııştır. 
rlndedir. Bllakiı Türlchri SoTJet Ruı::ra- n o zaman mütehassıalard:ın lNGJLlZ GEM1LER1Nl 30 BlN 

tklnciai o mal Nlıibıinln veya d• aokl•tıırm.k çarelerini ara mtırekkep bir komisyon tcskıl JCtfl ztTARCT E'M't 
ilk ıa.tıcıallllll eJind17ken bir y...Wdı. etmiış vt •~ kati 111Ucl • Londra. 19 (A.A.) - a .. 
baıtka ı&bcı tarafmdaıı alınma. o ..-ncluberi Tidüyenin cı.tl ~ etaıletir nown ve Ark Royat ile lnglll• 
ııdll' • ne AJmaııyaya, ne de SoTyet Ruı. Buna binaen hariciye neza. kruva:örlPrl, Rlo de Janefre .. 

Uçflncftd bu IOl1 •tıcı örf ve yaya kartı nziyeti defiıımit de. ~ ~~.~~" lıe~!~ : 111 terlretml lerdlr. tagtlls ı• 
Met kadar kAr UlveaUe kan • ildir~ fakat Hitler Almanya•• fU&UCD ......._,,.""9:. ~- mllerlııln Rlo cıe Janetro'da 
_,arak o malı müfteri çıkan tllnmnen tenine çewllmlıtlr. in. m~ • ~ ~ ';8.AZKINAT • bulunclııtu mtıdd4tt zarfında. 
aaU.tehlike vermemektedir. siten " Fransa,.. brp Motlıo- ~~~ bu gemileri 30 bfn kişi stTSret Dedelerimilıin saruıt havayic. ,,. hiilMııetinden 7U'Cl:m ıömıek Mu~~ 
ti yt kle .-ı mUaavi tut tleri •-· a. s- 19 (AA) - Buı Al. erıemltUr. ~= 'bakd;;. Yalnız hay: anu..:;:e SoY7e n 1nıc11.,.na man"';'ahfmerİ • Buler Natio. ALJ.IAN MNl{TEPLERlN· 
\ful hayatı tatmlD etmeyi kifi atı ,.~.9' :.._ CİWJ;• ld •• ..-; nal Zeitun-:r'un Berlhl muhabiri. DBK1 UlT4BGLER G f 

"-tn- ,.. n. -•urıar lhtı' ~ ..-. ne Graf V~on Spee'nin batma - Berlln, 19 (A.A.) - ra W wı ''n Cvnn..,. 1111 
• • Ras dütmanı olan ıder Alman. u b 

vaçlan dertC4 derece eıralamıı ,,.., bu defe Rm tlqsta otılukt:ın ıı~dan dolayı, ~ U. Speanl• batu"ılmalıl m nase 8• 
oJunak bunu ilk kadeaıeye koy. .anra Türkiye ile Raıvanm ara. rufl'U&Ydu taıımtnat ieteyeeeil. tile Alman mekteplerıoge h:
makta kendUerine hak vermlye. _

1 
'bozmak j..t... .n .. &n ~lPn ni lhaa e~lerclir. tabeleır lrad ~lloılttlr. em.· 

cttk kbıuıt ~ muhak. - 'i"" 1'!-- Bu müafil, Uruguayı. ~ nla. lngllhder tarafından eslr 
kaktır: fakat tu et. muhakkak.. ~ı!:.'a::' !:'.i:'~- tereııia tuyiki k&ll18ID4a bey. •hnm.uındu. ı.e. keadl tayfa· 
tir 1d ded~ llltlya.ç Us. ~- --•--ır...ı.. c-- R•YDYt n!lmtlel hukuk bWd1mlerl mu· 11 ll• lmll& e..Ulmeal mllracc;_ah 
t.l torunlsnıımkl kMlar da ~ ~,.. .. -T·s...;;'~ .. iittefild cibinoe. muktezi mWıletl veır • oldutu AlIDaD talebe7e sku1,· 
liW delildi. ,.... .tevhia memia obııakla itham ediyor • ıenmektedlr. Geminin mev u 

Bun• ltilldlr ld o devirlerde olan lasiltn"e wa F,.... • tar. tutulmaaı. lngllble.r tarafm· 
ua lhuıe&n. yal, ,.,.U- lhtikkı ...ı-ip ~•tİM get'rellilmek MORE'rl'EBAT KAZAZEDE dan tahrip edilmesine mAnl 
~ da llÜU'a lhtL için Maab9ada .W tarhk ralav- TELAKKi EDfIMEJ.t? teşkil etmlyecek olduğu Al· 
114n, ..ııt Uatllln ~WmU ne a:sandırmaia ..,. kuvvetivl~ Benı.19 (A.A.) - Orat Von maııJada iddia edtHyor. 
:ror41a .. o --. Jd '"bir vill. tlliJflfOl'• ASIM US Spee'Je verilen mfthletill temdf. 

~--=~:~ Doktor Funk kredi =:_ ~=: 
..._. ;r~•;&;7:ı:1.. diktatöre oldu ~.=!:"ct!t:; 
,_.., ithtillf ~r1mtaaı ihtimali belir -

Muır V eliabdinin ICı
mlaya tebenüü 

A."1«1rG.. 1.1 (A.A.J - JıfJllr 
veUa!ltl Prens Me!ımet AH. TUr 
kiye Cumhurivetl Kahire etçil' 
ği v:ıstuile TUrkiye Kmlay Cf' 

!llf1etf lllllmnf .. r11ez1ne C50 
~h 1trut teberru buyurmll1't 
larmr. & un .. m.nı ~ 
rodan pet mo..._.. ola Kı. 
....,, cmıtyetl Kabil'e. •ldliJt 
'f'Ultull9 ••imi llbulanm 
Altes Prıaıı ~-

.. Ama Mı kltl cldlp lhar vlli.. Bma, 19 (A.A..) •- Mareşal me1\tcdir. Alman askeri mahafi. 
Qör1_,;:ı riyasetindW A~ u .. U~y'm ...... tı -. .. 

~U:Ta...ı,• •;:-_ • t ~klfe hakki olm&dıfm 116)lla • 
i1't "'*'9k ..., yem a. aıl nann Punk'a tam saWUyet meıkte ve bu mtlreıttebatm. kL 
kannda yql tarlaunda. çayı • Yermek suretiyle, kredi • tşte~ ıa.ıe tel&kki edilmesi Hmımu.. 
nnda. Wmda. blhçeeinde, de. alakadar edeıı huıuılar içuı gayrı ııa kam buluaunalRadırlaf. 
aa.. t-"'- ..__. ola d hal mahdut, ııln bir cliktatörJUtr lh. T .AlU.Ll lNGtLlZ 
.-. ltWl'..., ...... a na ı "'-- etrnittir. na u-nty:sı.tt.ERt ..._ ~ l&ıe1:8e.. melQn ve uaa 41~ 
_......, ..._,.. ... GUnahk1' Guett--de Frucfon'a ıöre, Newıor-. 19 (A.A.) - Dua-
~ A-.lı )alkm nı. Doktor Pmık, lbqı:a slrdUğU noe • Alrea radyosu, Graf Von Tavvare fahrikalanmn 
ti~ olaaea •'lama1ıP satmak taı.dirc\e. yci kıodi m~""eleri Bpee•yt beslemiş olan Tacoma ı ı 
........ ctaUi:vw, balla sadece ibda--. -~tlan u~~ vapurunuu •rJantln ma.ka.mta· muamele vergileri 
alal&ld '* YUlfe kmneti veri. ~ •Ja tevblc\C • n tarafından mevkut tutuldu· AnTca.nL IS (H"8Uli) - Tay. 
u,antu ., .,..... ilimle. - bit. ye\tar oldu.Pal~ •t1 bnwı. tunu hlldlrmlştfr. yare fd>rlkatarmm 11Ulamele 
~ ......_ obadJll zaman~ lara muhaJil dahi .ısa. blltlbt nl· Londra. 19 (A.A.) - Anıl- ~inden lltianalan hallm • 
~ Wr 9U&Jlttt.ID insan vt ıamnam.eleri tadil edebilecektir. rallık AJakı kruvazlSr\l Dll· da b'r kanun lA.ylhuı hutrWl-
llejıftn ,.,ece~ r:et§rse de et Doktor Fwık'a verilen vaıt •· rettebatıodaıı olup. ııonte11· mışbr. 
gilntln geçtiği bahaya saıa. llhiyet SV4• p.rk p\yaulanna -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;================~~=~==:-=.•t.Uiı l'?Yia ~ flPray ~ Polon~ ftpl etlilen kıımı- ı 
aa4akr. etmlf ttibl ll4•11• eoa.. Iuıu da pmlt olup 1940 Hftelt-
bı ıöıik. cWıiliyQfdQ: '1''- ne Jwkr mer'ldft. 
Y! ... ~ayvana JMı"ıı.tmıei ett.iil Yeni lıa--'-n ken-
ı'lı4& ·- ,, ............ 

Battı &114 ~eri§in. 1M1nıun ana kanunu 
aolntaa bu kitaplar bir de §Ö]ll. ~--a (Buauai) - Ziraat 
le vaka hik!ye ediyorlardı: VekAletl yeni bir hayvanlan ko. 

.. Ve dahi bazı seleften hiklnt nıına kanunu llyihası hazırla • 
ol&"1ınu~tur: \'asıt vilAyetind• mıştır. ıhma t'ÖN hayvanlan. 
Basra kasabasına bir semi buRdQ iılıenee yapılın~ tasla Jlk 
söt'1erdi. Vekiline yazdıAı mektu,.. yUkletlllrıi~ ,..aalar pua 
la: "Basraya girdili glln o buJdaJI ce3UI lfı5recektir. 
geçtiği fiaıa satasın!., diye Jaz~ lerı'n devle'tt" uL•..tıracak bir 
BIJl411Y vardıkta ol silncle ucuzdu. 5&-"'.1" 
Tijcc:A.l'lar yani alanlar satanlar <\1- deret".esi vardll". 
diler ki bir Cums tehir eyle, )'a9'1 Dedelerimiz ibJ:ik.ln ~ 
b'- 1-fla ubredersen çok fay.. ~ ta,D.ımışla.f: .... ~;t-'\...,,_,..... 1&ıletledtklVt 
~~~ ~~~ ~~ 

v.ıdll dahi bir Cuma tehir edlf mal Ahibinln ft1& ... cı • 
~k fayda ile aahp bulday sahi.._ auııa eUudeıı alanlar ve bunu da 
118 eb'fall bi"""". pahalılandırmak için alanlar • 

laıldq aalüıl .ıat •lütlu,.. dı~ mr ta'* bahk'1tanu bl. ~ 
zıp dedi ki bis dinimizin selAm• le makam ~ılaıdan bah • 
içi• H laJ'claJa kanaal eJledlk.. Etti. Bir başka tacir 240 numa. 
8- meı.te•u eyledin. Vard• n.Jı nılılkr.YWL ~ adQIJar. ' 
Bin .atmadın. imdi, mektubum Yİ- dan haber vereli! 
sulilnde malın an.uıru. • faydasıaa Dllnya bil" ...._ bile az ıö
Baıra fık,aruına sıı-. edesla. ftlııeu. anıaııle.rdan dahil QOk kJl_ 
Odqr _. ib$lı fl(Qıa..,dan b._, qülmtlş, daha çok biribirine hal .. 
lur .... Mtz. lan~tır. Koca koea devlet!ertB 

imdi bunda kiti muhtekir olmac ._.,.,. lfıfetWtleıl MW ... 
1Mill _. .. ........ • memleket için bir fevkalAdelik 
saddut ne emretti, tabasından devtinlıı ~kreyerek kendi ken. 
nAfl.., 4htfat ~ ~ 
Şimdi ılz .. nerec:lesi1' fi! va. ._,. devteüa elııllt bir ka.. 

ıatb!., cllvoraunuz. değil mi! nunu var: 
Vwtlı hu.fm&k içla ı.rJıu.de.1~ t.ümftl ls.uıuaa 1Wklltb e. 
rulm'1&lml da ihtiklra bb de _.ıye Jalnm itıt'bllke cleiU lL 
bugQıı blr hudut çtr.eDm, bir ta. tlmvaie de hak venDlftlr. DeV. 
rlf toyaJım. !et muayyen maddelere hasre • 

Dedelerim!a ~yıecetten &ıe,e. dlftll b1I bna• ~-~ 
~er. fakat 1da 4e Ml • aHll'lafll UINBiy• W llZIUlll'I 
t.ID d&vlet tftJdll\ml Mferber ~il macUelariQ ietbQvallne 
etsek bata. c:ıkanııyae~mıı. te.. "8.lAhlyetler lhclas edP.rek tu!el'. 
!errUata tridiyaruı.. Patf&~a n • mert ortadan kaldmrten en 
ru.rldfr de ~ delfldir. S1lt !er! b'r ha"'1mtle lst!dlk koo • 
nı'Qdd!r' (le b.b'fe defttdfr. lJel'&tfftertDf amanın teftaJL e... ıtrenııt ıaruıt~ de ... delt.Cinden fllmede ed'lrell t.. • delil•· ~ *>tcrrldfr de l m18' ,. tıellll lllecektl1' HütM 
m\11m"o'a tfefildlr. Yani araNt. ..._, fllıtMr" WP.Plt ela1dP. 

ıs. Komutanhğı Satınalma Komisyonu llAnlan 

flol lalibt ÇJlune,.. lf.ıea••n• llellt MrtikW • ..,._ L 
• 1&0:000 kilo Hnt •• ...,... .. "'"" ....... ...... .. ... , ' 
lacakhr. rarnar tomtsJen ._,,._.. .......... lhtt ant ,. da ft• 

rllmıı olacaktır. Beher kilosunun muhammra lif&tl firml iki kar-. 
tur. ilk teminatı 3960 lıradır. isteklilerin belli liln ff saattea bir 811 
evveline kadar Fmdıklıda Komutanlık satın1lma komisyonuna tekDf 
ınek&IQılannı vwıaeles'L U082ll 

• • • 
ihale ııilnil talJbl ç&klupn bısıulaalıja b•lh birlikler ihtiyacı ı. 

ota CM.801 ki .. JUl•ha blllla ... n. milnık .. sı ygalacaktw. Z.rflıaır 
komisyona »-11-Ht sah •ini: .. , IQ tla verllmlı olacaklar. Beher 
lrÜllllU- aı•mınmea fbab Jedi kuntıhlr'. tik temi8atı 2SU iki bia 
ltef )'Ilı d!Dılf ıkt lrnıdır. Weltileria •elli 11Dn ve saatten bir saat ev. 
Yeline kadar Fl9ıdıkbdıl Komullablt U\Ralma komisyonuna teklif 
..... 1arı .. Yenneleri. ( 1018> 

••• 
ihale ldlnil talibi çlbuy• lleaı.a.lıla ballı Birlikler ihtiyacı tein 

tlOM kilo br1111tı merchmetıa ıelcl'lll' tapalı urfla dlnakasm yapıla. 
caklır. z.wrı .. 11om·s,... 11ı~ Ça,.aıaba ınnıı saat ıo da verılmlt 
ollıellltttr. a.tıew ııno ...... mtıM ...... rtall oa yedi llllruıtur. ilk t..ı. 
ub bta lld ylls yirat dart UNdw. htfflilerln belli glln Te saatten bir 
saat nveline kadar FmdaltMa Komulaalalt Snlınalma Komisyonuna 
tekıır mektuplarını vermeleri. (10327) 

••• 
Bmnet muhabere' llaJI enharlarındtt ~ arabe 6l&re •trıtmı-. 

A~k arthmnt t19 utı1aeekhr. llt!nakasasma S/tllıtt ç., .............. 
10,30 dit htlanacak •e aynı gQnd~ Htlesl ,.,rnacakttr. Setın ahnH ....._ 

ı ı y.........._._ Muhabere Ala1ının ahırlarında ıaeslıtr ldthreyl 16-yeu eı o uvıil'tu. • 

rtllll 1tı111t ... w .-... Pıacl.._ Noa•ıdlılla. SMı I• ili•·•••• 
nt 111_.,,.. UH21l .. . . 

... ,QI K.....,._lt IJtl'Mleri llltbffı ttlıe ea letis- tGn ,., .... 

at ....... tire -clll 8'11-• t~ •il• alıuabl>. ~ 
4/11940 Perşembe sünil saat 10 da baılanacak ve aynı giinde ıhalcsı 
yapılacakhr. Beher ttto~nun 111Uhatnmen ftah bet lıurıqılillrı. ~ lemi. 
n•h anmı, fedi buçut ftl"'ldtr. htelıl ltt' Wf lln. " -* ,.,......._ 
Komutanlık Satınalma komlS70Dana ıtefmele\91. tıom). 
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Diş doktoru dıyor ki: 
Kı~a bir nııiddet •'H.\IJ

YOLl.S.. kuıı .• ndıl;tan 
sonı a tlişlerınıı incı lltlıı 

parhıdıklan lı:ı~ka mik
ropların kilıııılcn ııı.ılı. 

\'Oldıığııırn; zararlı sa ly;ı 
,.e ıfrar.111111 kr.silılı~ını. 

ı111 ctlerinıld:i illılıııpla· 

rın durılıığuıı:ı 'c nilı:ı. 
) et nğ7.ınızıla Jaıır 1111 

ra,·ih:ı haşl:ıdığını du~a 

<"llk~ın 17.. 

Gayet temiz 
Gayet sıhhi 

Gayet ucuz 
Her J,!İin Snhah, 01);1(' 
' o Ak':'am )·tı.meklc· 

rinclcn Mını·a J.:iin<le ii<: 
defa <Iİ';'lcrinlzl 

-Ankara 19-12-939- , 

-- Ç.t. KL r.K ' 
1 Sıerlııı tlngılız> 5.21 1 

llJU L>ular (Aıııcrık:.ı) 131J.:!G 1 
ıou fran~ız rı;ınkı ~.9j5 

ıııO Lıret (ltal)·a> li.iO 
100 l·wı\·re franlı 2!1.Hi5 
lUO Florr1o1 (1-clcıııı:ııkJ G!l.31SO 
lUU na,nııı:ırı.: (.'ılınan) -
ıuu llelga (llı:l\'ıka) 21.:1075 
IUO Uıralırııı l'ı unan) U.!IG:ı 

1011 Leı a (llulıı:ırJ 1.:i92:i 
ıoo <.:cı.o,lo'lk l.uronu -
IUIJ l'ezela ( hp:rn}a) 13.5325 
IOU Zılolı 11.clı"l:ııı) -
100 Pcııgıi ( ~l:ıt·ar) 2:1.li~25 

IUO Lcy <lhııııen) ll.9iij 
ıoo l>ınar (\ııuo~l;ı\') :1.1;;;5 
100 Yen (Yokolı:ınıa) :ıı.oı:; 

1110 hHç Kuronu 30.!12 
ıuo llııhle ı \lıı,kova) - ı 

f -

Ani tesir 
Baş, Diş, Nezle, Grip 
ROMA TiZMA, SOGUK ALGINLIGI 

ve büt:.in ağrılarını derhal keıer. 

J,üzumunda ~üncle 3 
kaşe alınabilir 

- Esham ve Tahvilat - ı ---
Tlirk horcıı ı, 11, -•••••••••••••••••---•••••••••••••••••• 
111 pc~in 19.-
Ergııııi l!l.i5 
1!1:18 ~;, 5 il.:r:ımlyeli 1!1.'.!j 
Sırn\ - Erzıınıııı H l!l. 
Sivas - Erzurum IV l!I.-RADYOLIN ile fırçalayınız. 1 
.Si\'a~ - Erzurum \' 
.Si\'<t~ - Erzurııın \'l 

_ Anadolu dcmir)olu 

•••••••••••mııı•••••••••••••••• :\liinırs~il peşin 

l!l,-
19.-

37.75 
31.i:> 

~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-·-~~~~-

_A_s_ke_r_ı _F_ab_r_ı k_a_ı a_r _u_m_L_ı m_rrı_, u_· d üri ü ğü ı lan ları 1 
:ıju ,\l:ı 

3j0 M3 
800 M3 

~·ıı·nlı ~·:.ıııı ı:ıhl:ı ı 

rı rah ~·:ım t:ılıtıısı 

çıralı ç:ıııı l:ılıt:ısı 

a.:ı: txıı, ı :;xo,11:!:1 
:ı.rı:c-.:u,ısxo,u:!:i 

3,5 :4X0,22X0,02j 

Talııııin edilen lıcdeli li9.000 lira olnn yııkarıl.ı yazılı clı:ıl ve cnnrı 
yazılı uı: k.ıleııı ~·aııı lalılnsı Asl..eı-1 F:ılırikalur Urııııııı ~tilıliırlü;lii ~lcrkl'Z 

Satın:ılnııı Koınis~ oııunc.ı 2i'/J2/!J3~ Çarşanıb:ı güııu 'a:ıt 15.30 da ıı:ı:t.:ır

Jıkl.ı ıhııle cc.Jıleccktır. ilk ll'mınaıı .ciOIJ lıraılır. !;i.ırııı:ıme 3 lira 4j ku
ru-; ıııukalıiliııdc kom is~ onthııı \'erilir. l~leklilcriıı :H!ll.I :-io.lı kıınıınıııı 2 
ve 3 fıncü lllJdtkl~rindeki vcs:ıik ve komisyoncu olııı:ıılıklarııı:ı ve lıu 

işle :ılakarl:ır ıuccardan olthıklarınn cl.ıır 'l'icarct Uıl:ı~ı \Csikasile hir· 
lıklc ınczkiır sun ''e saatle Konıhyoııd:ı lııılunııı:ıları, lıcdcliıı ylizı..le otuz 
İ.İ\'Ü tcıııin:ıl ıııeklulıu ıuukabilinılc nvnııs olarak \'erilcccklir. (lOji!l) 

• * * 
Tahmin cdılen bcıleli iOOOO lira olan 200 ton l.:ur~un :ısl.;eri !ahri

k:ıl:ı r umu:n müdürlüğü ıııerkcl salm:ılına koınis~onunc:ı 27/12/939 Çar
ş:rnılıa gu.ıu s.ınt J l.3U d:ı ıı:ıı:ırlıkl:ı ilı:ıle eı..lileccklir. llk teıninoıı .n;,o 
lira ılı r. !;'aı ln:ı:nc 3 lır:ı 50 kuru~ ıııukabilirııle koınio;yoııcl:uı Yerilir. h· 
lcklılcrııı :!49U rıııııı:ırulı konunun 2 ve 3 iincü ıııuddeleriııd.eki YC-;aik Ye 
komı soncu olııı.ıdıkl:ırrna ve bu i<>lc nliıkaıJnr tüccHdan olduklarına 
dair 1 ıcarcl Odası Hsikasile mezkur gün Ye s:ıaıte .Komisyonda lıuluıı-
malıırı. (1Uj50) 

* • * 
'..l'oııJume - .Sulııın:t.nrı rhkcri .Fabrikalar 

1-;atınuhua J\:oml~yonunda.n 
Cksıllıııe ı.;ıiııu t:ılilıı \·ıkııııyaıı 39Ufl0 kilo el.;ınek n.ıkırköy E:ırut 

Fabrikası Muhafız lliilük kileriııdc ıc~lirn şartile 2fı/12/939 !falı gliııii 

sanı 14.& le ih:ılc cılilcccklir. Tahmin cdılcn bedeli 3i05 liraılır. hıc:.li
lcriıı muvakk:ıt lcminalı olan 2ii lira SS kıırıı~ıı her honı;i hir rıı:ılınii· 
diirliiğiiııc ~:ılır:ır.ık alac:ıkl.ırı nıaklıııı:la lıirlikıe ıııezkı'.ır ~iin \'C saatle 
Eonıısl oııtl:ı lıulıırıın.ıları, şarlıı:rnıe her gün komisyonda görülebilir. 

(lOHO 

* * * 
'fophanc - ~nlıpaznrı A ... kcri Fahl'ikalnr Satrn .\1. l\:o.dn n 

llıııle günü tıılilıi çılaıııy:ın 1:1 k:ılcııı erzak B.ı!dri..üy Barut Fabrık:ı
sı :\luhnfız Böluk l.ilerindc tc~lim ş:ırlıle 2G/12 / !l3!> S:ılı günü ~:ı:ıt 11 tc 
ııçık eksiltme ile ihale cdill·ceklir. T ıhnıin cılılcıı hcıkli :rnrn liradır. 
hıeklilcriıı ıntı\',ıkk:ıl lcnıinaıı ul:ın 29:: lira ;o kıını~u herhan~i bir :'ılal
ınüdürJıiğünc ) al ırunı k :: l:ı<"akları ıııııklıuzla bi rliktc ıııczkiır giin ve 
~:ı:ıtıc Kom İS) onda hulunnıııları. Şartıınnıc lı .. r gün kom is) onda sürü· 
lehilir. (101t3) 

· Jst. :.-.V ~~ıfJ~·; _Pir8ktöriüğ O ilAnlart' · 
Kıymeıi 

l ... ira 1'r. 

336 00 

313 (i8 

40i 61 

20 

213 68 

00 

Pey parn~ı 
Lira Kr. 

2j 

23 

30 

1G 

.c ı 

20 Rcvar.ıl, Bt'yazıt nıahalle~i Hacı ~{emiş ~o

kaı!ınd:ı Ali Pa~a h:ın içinde e~ki ve yeni 
5 No.lı oda lamam1, 

53 Divnıı)olu Molla Fenari m:ıhallesi Yezirlıan 
ikinci kotta • :\o.lı oıla ı:ıın:ııııı, 

35 Al..sarııy B:ıba II:ıs:ın:.ılı·ırıi ıııııh:ıllc~i .\leç
lıul Asker soknğınıl:ı 17 Xo.lı 131 metre ıııu
rahbaındnki ıır anın l:ıın:ııııı, 

29 ile) azıt, Beyazıt malı:ılle.,iniıı Hacı :Mcnı i5 
so:..:ı~ında Ali P:ış:ı ilan içinde eski n )·eni 
:w .Ko.lı odanın lıını:ırııı, 

03 c;:ıkına!,çıl.ır Da) ahu tun m:ılıollcsi Ynltlc· 
hun avlurnnda ı :ı :\o.tı dlikknıı t:ıın:ırııı, 

~:; ,\y,an~arfljda :\1l1Slu!a Pa~ıı ınahallc~anin 

H.tın:ını ı.okıı~ıııtl:ı c~ki Ye )l'nİ 12 ~o.lı 
k:ıgir e\'İn lamamı, 

Yukarda y:ı:ıılı rıı:ılıllil e:ııı:ık s:ıtılınak üzerr on Le5 gün ıııihlılctlc 
açık arttırmaya çıkanlıııışlır. lhalt·~i :Ul/!l il) Sıılı ı:iiııii 'aut on hc~le 
icra edilcce{;indeıı lalıpl<·riıı pey akçclcrilc bcra!.ıcr \"akıllar Başıniidür-
lüğü Malılulitt t.:ıılcııı ine müraca:ılları. ( ı o U :! ) 

Muhammen lıcdcli (1Dlilil0) lira ol:ııı ili k:ılcm h:ıt.:ır lokonıotir 
or:ıkları \'C lefcrruatı 29/ 12/Hl~!l Cııın:ı ~iinii ~nal 15 le pazarlık u~ıılii 
ile ı\nk:ır:ıd:ı iıl:ırc hin:ıcııııcl:ı s:ııııı :ılın:ıt":ıklıı'. 

Akleılilerek ınıık:ı·•clc\I' m~,·zıı le5kil rdcıı ııı:ılzenıcııin iın:ıli kin 
lc:ıl cllij:(ı t,1'.ılirıl-c id:ırc nıiilc:ılıhidc kendi lııırıl.ılı!.l:ırınd:ı meY<"tıl lak
rilıı·n 1'..!0 tonıı leınız l:ıl.15 ,.c ı:;o toıııı r:ırça lı rıl nılr lokoıno:if ocak· 
lar1 ,.c ~a · r<' ıııhi ılrııİinkıı ııri lııırıl.ı h:ı'-.r \'Crcr!'klir. 

• ı... ırirmck i.;tlyenlerın tr·Mt c lilr.ı ftılllılc llllld\''"r·ı ~aale kari ır 
k:ınunıın l:ı~·ia .. lli~i nu;il.al ırı ıı:ınıil<>:ı 1'0•11ic;yon nc;sliğinlle islı :ılı 

\':ic-rt rl:nl"l~ri ,., ıı•ıılır. 

~ıırtn:ım"l"r \ıı' r l:ı :LIZl•me O:ılrt'sinılr, n H:ıyll:ırıı:ış:ııl:ı Tt'-
sclliiırı 'e !"icd, ~cr:i~:ııt!ı.: ~örıllclıilir. (10~113) 

Tiirki)'e uıııum ·n~ alro 
lıtihadı 'filll Türk 

1 Sigort;ı Şirl.eti: 20.2;) 
1 

1 
f icaret ve Zahıre Borsası 

Hcji: 11.!I:! 

19 • 12 • 939 1 

FlYATl.'ıH 

lluitıl:ıy yumuşak: 5.28, 5.33, 
Buğday sert: 5.18, Bujtılay kml· 
<"a: :ı.25, Arpa An:ıdol: 4.11, 
<~a\'ılar: .C.311, Kelt.>n luhunııı: lj 
Hi.Hi, ı:asulye \"nlı: 17, Susam: 
lli, h· fındık: :l!l.20, 42, Keçi kılı 
57, (i~.20, Tiftik mal: 112, 115. 

Bıı~d:ıy: 8~::~E~~ Arpa: 15 ton 'ı 
Yulaf: 453 ton, Keten lohunıu: 
43 ton, Ç:nılar: 75 ton, Susam: 
8:i lon, t:ıı: ij ton, Yapak: .C2, 
lon, F<ısulyc: 3i 112 ton, Kuş
nmi: 15 loıı. 

GlüEN 
Keten tohumu: 17 ton. 

Yeni N e.~ri_vat: 

Köy Dergisi 
Köy ve köylü için çalışan haf. 

talık (Köy dergisi) mecmuası. 
nın 16.1 sayısı köy ve köylüye 
dair kıymetli yazılarla çıkmış. 
tır. Tavsiye ederiz. 

r 
\... _ K_A __ Y_I_P_LA_ R_ ) 

Türkiye 15 Jlanka,ının namıma 

mukayyet 3i8~ 7 numaralı his!le se
nt'!liıı i zayi etliııı. İkinci nihhasını 
:ılar:ığırndan e~kisinin Jıiikınü ol-
ın:ıılığını ilan ederim. (30886) 

Mustafa Kazım 

••• 
Samatya nüCu<; ınemıırlııj(undan 

:ıldıi(ım nürıı~ U~ıdımı ıayi ettim. 
Ytni,ini çıkaracağımdan C'lkio;iniıı 

lıüknıü yoktur. (3088i) 

Mehmet oAlıı Salim 

••* 
Tıh Fakiilte'\inıkn aldı~ım 1240 

nunıar:ılı hli,·iyt't Tarakamı :ı:a~·i 

ellirıı. Yeni~iıı! al:ıcağımd:ın eski
sinin hükmü :rokıur. 

Hanife Necar 

r•m••·~~~,~~~;.~;mwc:•ı 

ll Dr. Murat Rami il l 
il d ,. ii Ay ın ı! 
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ilk dolu kumharnyı nnııknya ıı;iitfiriirk<'n dnydnğunuz s6'·lnç ilk mahsulü ta!!'trkeJI 
duy<lu~unuz ~c,· inçt("n <;ok daha tntlı<lır. 

Tiirklye Cumhuriyeti Ziraat DnnknM ııara biriktirenlere h~r yıl kur'a. ilo 28.800 lir• 
ıkramlyo \'eriyor. 

BfRtli'l'tr.tr.KEN ZEXGİ~ OfolBlLlRStNtZ. PARA 
Kc~ideler 1 Eylül, 1 Blıincik~nun, 1 Mart, 1 Hnziran tnrihlcrlndcdir. 

· ·:ramiyelerin 

4 Tane 
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Knr•l\yn nnçnk :;o lira biriktlrmio;ı olnnlr.r ~irchilir. Hcsnpların<lnld paralar bir -f 
i<;lnde 50 Uratlnn n~ngı clü-;;nıi) enler lkra:ni~ e:cı ini 3 20 fazla :siyle alırlnr. 

Türkiye 
Ziraat 

Cumhuriyeti 
Bankası 
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\'cııitlrn in~:ı olunııc:ık ilk okul:ı t:ıh,is eılilıııek üzere 12!lj 1 

meleri Umum A1üdüJ·liiğiİnc1en: 
_1r41l 

tarihli 1 - ~lıılıaııııneıı lıeılrli 3Gi5 lir:ı ıuı:ın iOOO M3 Oksijen ııçık r 
kararnameye tevlit.:ın İ51İınlrıl.:iııe umumi menfaat kararı istihsal olıı

n:ın Be~iktaşl:ı .Spor \e Dibekçi sokaklarıncln kuiıı 3338,li5 ınelrc ıııurab· 

h:ıınrl::ıki :ırs:ınııı hir kısmına dör<ltr, l.ıir kıc;mın:ı <l:ı sekizer !im ki l:l

ıııaınına takdir ohııı:ın ccıııan 18280.:!0 lira heılıliıı :ızlı~ıııı il,·ri süre- l 
rck rn:ıl c;:ılıihi .S:ılah:ıllin t:ır:ırıııdaıı yapılan itiraz Şehir ~teclisinin 

21/XI/1939 tıırihli toplııııtmnıla telkik oltınınıı~. tamamı Jıir ş:ılısa ait 
lıııluıı:ın hu nr,~111111 \':t ~:ı: l olarak lıeher mclre,iııc fi.41 lir:ı he~ahilc he· 
Yt'li nı<·rıııııa~ı:ı:ı 20031,90 ı;ra t.ıyın eti n nıııvnfık g~riil<lii~ii•ıe k:ırar ,-e-
t ilıııiş olı1u~ı ve mal ":ılıibiniıı rniir:ıc:ı:ııırı takrir \·ererek isllhkakıııı :ıl
ııı:ısı, nk~i ıalcılirde 12'.l:i tarllıli k:ırarnamenin !18 t:ırilıli !ıkrııi nırıhsıı-

~a'ı hiiküııılcri latlıik etlilect'~İ ilfın olunur. (105:i:ı) 

ıııe ıı-;uli~lc s:ılııı :ılın:ır:ıktır. 

:.! - MU\·:ıkk:ıt lcmiıı:ıt 2;;;,ı;3 Jir:ıdır. rı 

:ı - ı :k:o:illmc 29/ l:!ı!l:!!l Cuma .:ünü sıı:ıt l!'i le ~!ciro ilan bin••'rı' 
!Jf'~İııri katında topl:ııı:ıl'ilk olan Al'lltrm:ı Ye ı:k~illınc koınisyo1111 

) nııılac:ıktır. ~r1· 

4 - ı:u i~c :ıit 5:ırlnnmcler ld:ırenin Le\·:ızım MiidıirlliJüntlell r· 
~ız l<'ılarik eılilehilir. 
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